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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven, 
faculteit Bouwkunde, afstudeerrichting Vastgoedbeheer. 

Zowel tijdens mijn studie Vastgoedbeheer aan de Technische Universiteit, als mijn eerder genoten 

opleiding Bouwkunde aan de HTS, ging mijn belangstelling met name uit naar de financiele 

aspecten bij vastgoedprojecten. Bovendien raakte ik gefnspireerd door de introductie van plannen 
met meervoudig ruimtegebruik in combinatie met infrastructuur, zoals de Zuidas in Amsterdam en 
Sijtwende in Voorburg. Ruim een jaar geleden heb ik in het kader van mijn scriptie daarom gekozen 
voor het onderwerp grondexploitaties bij meervoudig ruimtegebruik. 

lk wil iedereen bedanken die mij geholpen en/of geadviseerd heeft bij de totstandkoming van mijn 
afstudeerscriptie. In het bijzonder dank ik mijn begeleiders de heer Keeris en de heer Maussen van 
de Technische Universiteit Eindhoven, alsmede de heer Korthals Altes van Kolpron Consultants 
voor de inhoudelijke ondersteuning die zij mij hierbij hebben gegegeven. 

Voorts bedank ik Kolpron Consultants voor de gelegenheid die zij mij de kans hebben gegeven , 
mijn afstudeeronderzoek bij hun bureau te mogen verrichten. Het was voor mij bij Kolpron 
Consultants een bijzonder leerzame periode. Dit niet alleen met betrekking tot mijn 
afstudeeronderzoek, maar oak vanwege mijn betrokkenheid bij uitgevoerde opdrachten door en 
werkprocessen van dit bureau. Bovendien heb ik daar de sfeer als een belangrijke stimulans 

ervaren. Hiervoor wil ik de medewerkers van Kolpron, met name van de afdeling 
Locatieontwikkeling, langs deze weg bedanken. 

Bianca Reurings 
Eindhoven, april 2000 
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Samenvatting 

De traditionele benadering om infrastructuur in te passen in de stedelijk omgeving is verleden tijd. 

De voortgaande groei van infrastructuur en de vraag naar beschikbare ruimte voor stedelijke 
uitbreiding leidt tot een zoektocht van nieuwe benaderingswijzen, waarbij sprake is van intensief 
ruimtegebruik en verlioging van de ruimtelijke kwaliteit. Om tot een betere inpassing van 

infrastructuur binnen het stedelijk weefsel te komen en breuken in het stedelijk weefsel te 
herstellen hebben tal van private en publieke partijen bij stedelijke intensiveringsprojecten de 
ambitie van meervoudig ruimtegebruik opgepakt. 

Stedelijke intensiveringsprojecten in combinatie met infrastructuur kunnen veelal alleen tot stand 
komen als de overheid er geld in steekt. Door publiek-private samenwerking ontstaat de situatie 
dat private partijen niet alleen profiteren van de nieuwe, kostbare bouwgrond, die de overkluizing 
oplevert, maar dat zij naast het Rijk ook meebetalen aan de verdiepte aanleg van de infrastructuur 
c.q. de overkluizingsconstructie. 
Kenmerkend voor de grondexploitatie van stedelijke intensiveringsprojecten is de complexiteit van 
de grondexploitatie. Deze complexiteit ontstaat onder andere door de veelheid aan functies, de 
lange looptijd van de projecten en het aantal betrokken actoren. 
Dit onderzoek heeft als doel: inzicht geven in het optimaliseren van grondexploitaties voor 
stedelijke intensiveringsprojecten met meervoudig grondgebruik, die voorzien in de overkluizing 
van infrastructuur met vastgoedobjecten middels een samenhangend plan. 

Procesfasering binnenstedelijke gebiedsontwikkeling 

In het verleden werd de planvormingsfase van ontwikkelingsprojecten doorlopen volgens de 
traditionele formule van de eindplanning, zoals bij projectmatig werken het geval is. De 
complexiteit van binnenstedelijke intensiveringsprojecten geven aan het project een sterk 
procesmatig karakter. Daarbij kan het resultaat niet precies vooraf worden bepaald, maar wordt er 
veelal gewerkt met een vooraf vastgesteld ambitieniveau. Hierbij kan de inzet van een 
ontwikkelingsconcept met meervoudig ruimtegebruik een middel zijn om het ambitieniveau te 
halen, teneinde het project haalbaar te maken. 
In de analyse naar de procesfasering van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is naar voren 
gekomen dat voor een optimaal resultaat bij de toepassing van meervoudig ruimtegebruik, twee 
aspecten van belang zijn, namelijk: 
1. Het renderend vermogen van de functies die toegevoegd worden aan het plangebied; Is de 

cash-flow uit de grondexploitatie van de vastgoedobjecten dusdanig dat daaruit substantiele 
bedragen vrijkomen die gebruikt kunnen worden voor de extra kosten van de overkluizing van 
de infrastructuur? 

2. De mate waarin het renderend vermogen van de toegevoegde functies daadwerkelijk ingezet 
kan worden ten behoeve van de extra kosten van de overkluizing. De mogelijkheden van 
kostenverhaal van het renderend vermogen uit de grondexploitatie van de vastgoedobjecten 
bepalen dus of deze bedragen ook gebruikt kunnen worden voor de financiering van de 
overkluizing van de infrastructuur. 

Residuele waardemethode 

Om het renderend vermogen van de toegevoegde f uncties in bee Id te kunnen brengen teneinde 

de haalbaarheid inzichtelijk te maken, is een gedegen onderbouwing noodzakelijk. Uit dit 
onderzoek blijkt dat de residuele waardemethode hiervoor een geschikte methode is. De 
residuele waardemethode is een 'afpelmethode' op basis waarvan de grondwaarde kan worden 
bepaald. Hierbij is de residuele waarde het bedrag dat resteert ten behoeve van de dekking van de 
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grondkosten, nadat van de toegekende commerciele waarde van het (de) vastgoedobject(en) de 
met de realisatie gemoeide bouw- en bijkomende kosten van alle functies worden afgetrokken. 
De residuel7 waardemethode is het meest geschikt om de volgende redenen. Ten eerste is de 
residuele waardemethode veel stabieler en betrouwbaarder bij langlopende projecten, zoals 
projecten met meervoudig ruimtegebruik in combinatie met infrastructuur. Bij de residuele 
waardemethode wordt de grondprijs namelijk niet bepaald door sterk fluctuerende en door emoties 
bepaalde marktwaarde van de grond, wat bij andere methodes wel het geval is. Ten tweede is de 
residuele waardemethode de meest in aanmerking komende methode die te gebruiken is voor 
PPS-modellen. Bovendien biedt de residuele waardemethode een inzicht in de haalbaarheid per 
functie, wat van belang is voor de bepaling van het renderend vermogen van de toegevoegde 
functies. In het kader van dit onderzoek is getracht inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de 
functies wonen, werken en infrastructuur. 
De residuele waardemethode heeft als basis gestaan voor dit onderzoek. 

Residue/e waardemethode bij meervoudig ruimtegebruik 

De toepassing van meervoudig ruimtegebruik in een plangebied heeft gevolgen voor het 
grondexploitatieresultaat. In vergelijking met de traditionele aanleg van infrastructuur op maaiveld, 
zullen de kosten aanzienlijk toenemen door de extra kosten van de overkluizingsconstructie. Om 
tot een optimalisering van het grondexploitatieresultaat te komen, zal tegenover de 
kostenverhoging een opbrengstenverhoging moeten staan. Het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat levert via het 'Meerjarenprogramma lnfrastructuur en Transport' een bijdrage in de 
kosten van de infrastructuur. Gezien de bestaande overheidstekorten en het feit dat het Rijk geen 
direct belang heeft bij de toepassing van meervoudig ruimtegebruik, zal het ministerie in eerste 
instrantie niet bereid zijn een extra bijdrage te leveren aan de extra kosten van de infrastructuur. 
Een opbrengstenstijging van de grondexploitatie dient dus in eerste instantie niet gezocht te 
worden in een overheidsbijdrage. Door de toepassing van meervoudig ruimtegebruik kan wel een 
opbrengstenstijging ontstaan door de meerwaarde van de in het plangebied opgenomen 
vastgoedobjecten. Deze meerwaarde van de vastgoedobjecten ontstaat enerzijds door de 
schaalvergroting; de totale commerciele waarde van de vastgoedobjecten zal stijgen doordat er 
door het meervoudig grondgebruik meer vierkante meter grand kan worden uitgegeven ten 
behoove van vastgoedobjecten. Het gebied kan dus een kwalitatieve transformatie ondergaan, 
hetgeen een positieve invloed kan hebben op de commerciele waarde van de vastgoedobjecten. 
De meerwaarde van de vastgoedobjecten zal resulteren in een hoger renderend vermogen van de 
vastgoedobjecten, wat van belang is voor een optimalsering van het grondexploitatieresultaat. 

Potentiele meerwaarde 
Om inzicht te krijgen in het renderend vermogen van de toegevoegde vastgoedobjecten is een 
analyse gemaakt van factoren die van invloed zijn op het ruimtelijk plangebied bij de toepassing 
van meervoudig ruimtegebruik. Hierbij is gekeken naar kwalitatieve aspecten van het ruimtelijk 
plan, namelijk de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde. Een van de 
belangsrijkste factoren die van belang is voor de gebruikswaarde van een plangebied is de 
bereikbaarheid. Een adequate afwikkeling van het verkeer is voor de waarde van een locatie een 
belangrijk aspect. Doordat de functie infrastructuur wordt opgenomen in het plangebied is het 
mogelijk een goed bereikbaar gebied te creeeren. De bereikbaarheid van het plangebied is 
optimaal als deze is voorzien van een hoge dichtheid van verschillende vervoerssoorten. 
Een tweede factor die kan leiden tot een potentiele meerwaarde van de toegevoegde 
vastgoedobjecten is de milieuzonering. Door de overkluizingsconstructie is het mogelijk de 
geluishinder die wordt veroorzaakt door de infrastructuur te beperken. 
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Ook de nabijheid van voorzieningen kan bijdragen aan een meerwaarde van de vastgoedobjecten; 
binnenstedelijke locaties kunnen profiteren van de reeds aanwezige voorzieningen in de 
omgeving. 
De belevingswaarde van een plangebied wordt bepaald door onder andere de zichtbaarheid en de 
verkeersveiligheid. Door de overkluizing van de infrastructuur vervallen de zichtlocaties, hetgeen 
een negatieve invloed heeft op de waarde van commercieel vastgoed. De factor zichtbaarheid 
heeft dus een negatieve invloed op het renderend vermogen van de toegevoegde 
vastgoedobjecten. Met betrekking tot de verkeersveiligheid heeft de toepassing van meervoudig 
ruimtegebruik als voordeel dat er geen barrieres warden opgeworpen voor het dwarsverkeer van 
fietsers en voetgangers. Dit kan van belang zijn voor de aantrekkelijkheid van een plangebied. 
Voorts bepalen de flexibiliteit en de beheersbaarheid de toekomstwaarde van een 
locatieontwikkeling. Door de toepassing van meervoudig ruimtegebruik is een infrastructuur 
minder flexibel , wat betekent dat de infrastructuurbundel in de toekomst minder makkelijk 
uitgebreid kan warden. 

Mogelijkheden tot kostenverhaal 

In welke mate en op welke wijze de overheid de extra kosten van de overkluizingsconstructie kan 
verhalen op het renderend vermogen van de toegevoegde vastgoedobjecten wordt met name 
bepaald door het type grondexploitatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een 
gemeentelijke grondexploitatie, een private grondexploitatie en een grondexploitatie middels 
publiek-private samenwerking. Het type grondexploitatie wordt veelal bepaald door de 
eigendomssituatie van de grand. 

Casestudie 

Aan de hand van een casestudie van een stedelijk intensiveringsproject met meervoudig 
ruimtegebruik zijn de factoren geanalyseerd die van invloed zijn op een potentiele meerwaarde en 
op de mogelijkheden tot kostenverhaal. Hiervoor is het project Sijtwende in Voorburg 
geselecteerd. Het project Sijtwende omvat de realisatie van een tunneltrace, woningen, kantoren 
en recreatieve voorzieningen middels meervoudig ruimtegebruik. 

De analyse van de waardeontwikkeling van Sijtwende op basis van planinhoudelijke factoren 
resulteert zowel in een positieve als een negatieve waardeontwikkelingen. Met name de goede 
bereikbaarheid, het reeds aanwezige voorzieningenniveau en het reeds aanwezige groen en water 
in de omgeving leiden ertoe dat Sijtwende de potenties heeft zich te ontwikkelen tot een 
aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken. Factoren met betrekking tot milieuzonering en 
verkeersveiligheid leiden tot een negatieve waardeontwikkeling van de totale commerciele waarde 
van de toegevoegde vastgoedobjecten in Sijtwende. Uit de berekeningen van het 
grondexploitatieresultaat van Sijtwende volgt dat de toepassing van meervoudig ruimtegebruik bij 
Sijtwende leidt tot een goed renderend vermogen van de toegevoegde vastgoedobejcten. De 
berekeningen wijzen echter uit dat deze winst niet alleen bepaald wordt door de planinhoudelijke 
kwaliteitsverhoging, maar in belangrijke mate bepaald wordt door de gunstige omstandigheden op 
de vastgoedmarkt. 

De meerkosten van de overkluizing van het trace Sijtwende warden verhaald bij het Rijk en bij het 
private consortium. Het Rijk draagt circa 88% bij aan de extra kosten van de overkluizing middels 
een subsidie van het ministerie van V&W en een subsidie van VROM. De overige 12% wordt 
gefinancierd met het renderend vermogen dat ontstaat met de ontwikkelingen van de 
vastgoedobjecten door het private consortium. 
Bij het project Sijtwende is het totale project alleen haalbaar gebleken bij een publiek-private 
samenwerking. Zoals reeds omschreven wilde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de 
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investering per infrastructureel project zo laag mogelijk houden. De meerkosten voor het verdiept 
aanleggen van de weg wilde het ministrie in eerste instantie dan ook niet voor haar rekening 
nemen. De rijksoverheid hecht er echter veel waarde aan dat de particuliere sector intensief bij de 
ontwikkeling en uitvoering van projecten is betrokken. Doordat bij het project Sijtwede private 
partijen financieel betrokken zijn bij het project was de hogere bijdrage voor het Rijk 
gerechtvaardigd en werd het gestelde ambitieniveau van Sijtwende haalbaar. 

Conc/usie 

Om het renderend vermogen en de mate van kostenverhaal inzichtelijk te maken is in dit 
onderzoek gebruik gemaakt van de residuele waardemethode. Ondanks het feitelijke doel van de 
residuele waardemethode om middels de waarde van het vastgoedobject de hoogte van de 
grondwaarde te berekenen, blijkt de residuele waardemethode goed geschikt om zowel inzicht te 
krijgen in het renderend vermogen van de vastgoedobjecten als in de wijze van kostenverhaal. 

Om inzicht te krijgen in het renderend vermogen van de toegevoegde functies, is in dit onderzoek 
geanalyseerd welke factoren van invloed zijn op het grondexploitatatie resultaat. Uit deze analyse 
valt te concluderen dat een programma met meervoudig ruimtegebruik planinhoudelijk de 
potenties heeft om zich te ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken, wat 
primair van belang is voor een positieve waardeontwikkeling van het renderend vermogen van de 
toegevoegde functies. Gebleken is echter dat het renderend vermogen ook bepaald wordt door de 
ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Een gunstige situatie op de vastgoedmarkt is in belangrijke 
mate bepalend voor het renderend vermogen van de vastgoedobjecten en daarmee voor de 
haalbaarheid van een project met meervouidg ruimtegebruik. 

Kostenverhaal van de meerkosten van een tunnelconstructie is alleen haalbaar middels een 
publiek-private samenwerking. Een extra bijdrage van het Rijk is voor het Rijk namelijk alleen 
gerechtvaardigd bij een financiele participatie van marktpartijen. Kostenverhaal in binnenstedelijke 
gebieden bij vastgoedobjecten buiten het plangebied die profiteren van de infrastructule 
voorzieningen is niet realistisch. 

Een concept met meervoudig ruimtegebruik waar grootschalige infrastructuur wordt overkluisd met 
vastgoedobjecten kan leiden tot een gesteld ambitieniveau, waardoor soms een jarenlange 
impasse kan worden doorbroken. Een project met meervoudig ruimtegebruik kan leiden tot een 
win-win-situatie voor de betrokken partijen en een gesteld ambitieniveau haalbaar maken. 
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1. lnleiding 

1. 1 Aanleiding 

In het ruimtelijk beleid van de rijksoverheid staat versterking van de steden voorop. De bestaande 
steden herbergen een omvangrijke hoeveelheid investeringen. Een ongebreidelde ruimtelijke groei 
aan de periferie van de steden, waarmee het economisch fundament onder de stedelijke economie 
wordt weggetrokken, kan de waarde van deze investeringen sterk verminderen. Daarmee wordt 
oak de maatschappelijke kwaliteit van binnensteden bedreigd. Het waardebehoud van bestaande 
investeringen is een van de redenen om bestaand stedelijk gebied te versterken. 
Daarnaast kan met intensivering een verbetering van ruimtelijke kwaliteit warden bereikt: 
binnenstedelijke gebieden met een matige ruimtelijke kwaliteit kunnen een kwaliteitsimpuls krijgen. 
Verkeersafwikkeling, openbare ruimte, stedenbouw en architectuur kunnen op een hoger niveau 
warden gebracht. Dit is nodig om de functionaliteit van de steden te behouden. 
lnvesteringen in ruimtelijke kwaliteit kunnen een brede economische spin-off genereren. Het 
verzorgingsniveau eist daarbij een draagvlak met een kritische massa. Niet alleen de direct 

aangrenzende gebieden profiteren bovendien van de economische spin-off maar de gehele stad. 
In internationaal verband moet de versterking van de steden de concurrentiepositie van Nederland 
als vestigingsplaats van economische activiteiten verbeteren. De steden , met name die gelegen zijn 
in de Randstad, zijn de motor van Nederland. Deze kracht moeten we verder versterken. 
Tenslotte wordt met intensivering de schaarse ruimte optimaler benut. De beschikbaarheid en de 
kwaliteit van de ruimte wordt steeds meer als een probleem ervaren. Door de steeds verdere 
verstedelijking vermindert het areaal landelijk gebied, dat bovendien steeds verder versnipperd 
raakt. Daarbij komt dat Nederland nag 80.000 m2 nodig heeft om alle verlangens die in de diverse 

rijksnota's geuit zijn , te realiseren 1
• Door versterking van de steden kunnen ruimtevretende, perifere 

locaties beperkt warden. 

Bij stedelijke intensivering wordt er intensief omgegaan met het ruimtegebru ik. Het ministerie van 
VROM omschrijft intensief ruimtegebruik in het Handboek ruimtelijke ordening en milieu 1998/99 als 
volgt: 
'lntensief ruimtegebruik betekent in de kern: meer doen op dezelfde plek. lntensivering kan vele 

vormen aannemen, zoals het gebruik van de derde dimensie {hoger en dieper) . Maar het kan ook 

toevoeging van gebruiksvormen betekenen, zuiniger omspringen met de bestaande ruimte, of het 

/anger in de tijd benutten van f3en bepaa/d gebied. In de steden in Nederland zijn hiervoor nog vee/ 

moge/ijkheden, waarbij intensief gebruik van de ruimte samengaat met stedelijke vernieuwing en 

herstructurering. Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte vormt daarbij een noodzake/ijke 

voorwaarde'. 

Stedelijke intensiveringsprojecten kenmerken zich vaak door een gerntegreerd programma, waarin 
behalve verschillende functies zoals wonen, winkelen en werken oak bijzondere infrastructurele 
oplossingen gerealiseerd moeten warden. Die noodzakelijke integratie stelt eisen aan de 
stedenbouwkundige/architectonische opzet van projecten, aan de projectontwikkelingsopzet en 
financial engineering, aan de bouwconstructieve kant en aan de rollen van publieke en private 

partijen die bij de realisering betrokken zijn . 
Het integratieniveau van stedelijke intensiveringsprojecten dwingt tot het overstijgen van de 
klassieke rollen in de bouw en de projectontwikkeling. Publieke en private rollen lopen meer in 

1 Handboek ruimtelijke ordening en milieu 1998/99 
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elkaar over. Met haalbaarheidsstudies en pps-verbanden ontwikkelt zich een systeem van 
contractuele planning. Qua financiering lopen grondexploitatie en gebouwenexploitatie in elkaar 
over. 

lntensiveringsprojecten vragen in hun financieringsopzet behalve nieuwe vormen van integratie oak 

creativiteit. Naast de samensmelting van grondexploitatie en gebouwenexploitatie is er de 
noodzaak om in pps-verband om te gaan met afzetrisico's. 

In januari 1999 is door de rijksoverheid een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van de Vijfde nota 
voor de ruimtelijke ordening, die betrekking heeft op de periode tot 2030. Deze 'Startnota ruimtelijke 
ordening 1999, De ruimte van Nederland', schetst het toekomstperspectief van een mobiele 
stedelijke samenleving, beleidsmatig vertaald in een 'compactestadbenadering', aangevuld met een 
beheerste ontwikkeling van regionaal gedifferentieerde corridors. 

Voor de toekomst is een sterk accent gelegd op de inrichting van bestaand stedelijk gebied. Dit 
streven wordt ondersteund door het instellen van het Stimuleringsprogramma lntensief 
Ruimtegebruik (StlR), welke wordt aangestuurd door de Rijksplanologische Dienst. Dit programma 
biedt voor de periode 1998-2003 financiele bijdragen en advies ten behoeve van lokale 
herstructurerings- en nieuwbouwprojecten waarbij de stedelijke ruimte op bijzondere wijze wordt 
ingericht voor intensief gebruik. Daarnaast is het StlR gericht op het verbeteren van de condities 
voor realisatie van intensief ruimtegebruik en het versterken van draagvlak voor intensief 
ruimtegebruik door middel van samenwerking, kennisontwikkeling en kennisoverdracht in brede zin . 
Het Stl R is in 1998 gestart en kent een looptijd van zes jaar met een totaalbudget van fl. 50 miljoen , 
waarvan fl.30 miljoen voor de 'Voorbeeldprojecten lntensief Ruimtegebruik'. 

Met het thema intensief ruimtegebruik wordt het idee van de compacte stad uit de Vierde Nata en 
de Vierde Nata Extra geactualiseerd. Hierbij dient te warden opgemerkt dat met het uitkomen van 
de startnota ruimtelijke ordening 1999, het kabinet met het idee van de compacte stad een stapje 
terug heeft gedaan, door een beheerste ontwikkeling langs de corridors toe te staan. 

Gelijktijdig met het uitkomen van de startnota ruimtelijke ordening 1999 is door het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat het Meerjarenprogramma lnfrastructuur en Transport uitgekomen voor de 
periode 1999 tot 2003. Het uitstel van een groat aantal wegenprojecten in dit Meerjarenprogramma 
lnfrastructuur en Transport (MIT), geeft aan dater een structureel probleem ligt bij de overheid. De 
overheid kan haar eigen infrastructuurprogramma niet meer waarmaken. De wensen van het Rijk 
op het terrein van infrastructuur, zijn veel grater dan de begrotingsru imte (zelfs inclusief ICES
gelden2). Bij Verkeer en Waterstaat is sprake van een tekort van fl .20 miljard op de reeds harde 
investeringen. Daarbij komen nag tientallen miljarden kosten voor infrastructuur (zoals een 
eventuele tweede luchthaven inclusief ontsluiting) waarvan de besluitvorming nag moet warden 
afgerond. In het kader van de ICES is in 1998 onder leiding van het Ministerie van Financien een 
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van publiek-private samenwerking bij de financiering 
van deze infrastructuur, wat onder meer heeft geresulteerd in de notitie 'Meer waarde door Samen 
Werken '. Bovendien heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in haar nota 'Samenwerken 
aan Bereikbaarheid (SWAB)' van 1996 reeds aangegeven de mogelijkheden van publiek-private 
samenwerking te onderzoeken. Zowel provincies als (consortia van) marktpartijen bekijken 
momenteel hoe middels publiek-private samenwerking infrastructuurprojecten versneld kunnen 
warden aangelegd en efficientiewinst kan warden bereikt. 
Het is dus een misverstand, wat jaren werd gedacht, dat grate infrastructuurprojecten alleen 
gefinancierd kunnen warden door het Rijk. Direct belanghebbende kunnen een grate financiele 

bijdrage leveren. 

2 lnterdepartementale Commissie Economische Structuurversterking 
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De genoemde beleidsinpassingen door het Rijk hebben er toe geleid dat de eerste initiatieven zijn 

genomen door de lokale belanghebbenden ten aanzien van de inpassing van grootstedelijke 
infrastructuur in de randstad en daarbuiten. Zo heeft de gemeente Amsterdam het initiatief 
genomen tot het ontwikkelen van een Europese toplocatie voor kantoren, waarbij de bundel 
infrastructuur die dwars door het gebied heen gaat ondergronds moet warden gebracht. Een 
voorbeeld van een particulier initiatief is de ontwikkeling van het plan Sijtwende in Voorburg. 
Dergelijke projecten warden gekenmerkt door een nauwere vervlechting tussen verkeers- en 
vervoersvraagstukken en ruimtelijke ordeningsopgaven. In het bijzonder komt daarbij het 
zogenaamde meervoudig of dubbel grondgebruik om de hoek kijken. De infrastructuur wordt 
ondergronds of door middel van een overkapping aangelegd, waarop en waaromheen huizen en 

kantoorpanden komen. 

Het stedelijk gebied langs bijvoorbeeld ringwegen bevat momenteel voornamelijk functies die de 
negatieve aspecten van infrastructuur accepteren. Een dergelijk laagwaardig en weinig intensief 

grondgebruik doet echter weinig recht aan de positieve kwaliteiten van dergelijke gebieden. Op een 
aantal plaatsen langs infrastructuur is sprake van een hoge mate van bereikbaarheid en 
zichtbaarheid, wat aanleiding kan zijn tot een invulling met hoogwaardige functies zoals 
bijvoorbeeld kantoren, congrescentra, stadions of andere voorzieningen. Een opeenhoping van 
dergelijke gebouwen kan zelfs de eerste aanzet vormen tot de ontwikkeling van nieuwe 
centrumgebieden, zoals de Zuidas in Amsterdam. De Zuidas is een voorbeeld van een locatie waar 
men de potenties van het gebied wel heeft benut. 
In eerste instantie leek het erop dat de in de VINEX3 aangegeven IJ-as in Amsterdam zou gaan 

dienen als een hoogwaardig vestigingsmilieu voor internationale zakelijke dienstverlening . Echter 
mede door de hoge mate van bereikbaarheid door een knooppunt van verschillende 
vervoersfuncties aan de Zuidas, is door de Gemeente Amsterdam het zwaartepunt van de 
stedelijke ontwikkeling verschoven van de IJ-as naar de Zuidas. 

Niet alle projecten in het kader van intensief ruimtegebruik warden ontwikkeld door de specifieke 
potenties van de betreffende locatie, zoals de Zuidas in Amsterdam. Projecten warden ook tot 
ontwikkeling gebracht omdat er een sociaal probleem ligt, zoals barrierevorming door de 
infrastructuur of men wil bewust open gebieden beschermen. Door de spoorbaan in het centrum 
van Delft te ondertunnelen, kan men het nadelige effect van het obstakel, de stad is in twee delen 
gescheiden, verminderen. De verplaatsing en gedeeltelijke overkapping van de A2 bij Leidsche Rijn 
zorgt ervoor dat er geen barriere ontstaat tussen Utrecht en de nieuw aan te leggen wijk Leidsche 
Rijn. Bij deze projecten is echter een gebrek aan financiele draagkracht om het sociale probleem op 
te lossen. Het voor een tweede keer uitgeven van de grand kan hiervoor de oplossing zijn. 

De aanleiding voor de ontwikkeling van intensiveringsprojecten in combinatie met infrastructuur is 
dus wisselend. In het geval een locatie economische potenties heeft, is de aanleiding winstkansen. 
Wil men een sociaal probleem oplossen, dan is de aanleiding voor meervoudig ruimtegebruik het 
mogelijk maken van onrendabele projecten. 
In dit kader plaatste Kolpron-directeur Bert de Graaf een vraagteken bij de financiele haalbaarheid: 
'Het valt op dat veel plannen vanuit een prob/eem warden geformu/eerd, bijvoorbee/d een 

spoortrace dat dwars door een stad /oopt, en niet vanuit economische kansen. Om geluidshinder te 

3 De Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening is vooral bekend geworden door de woningbouwlocaties die haar afgekorte 

naam dragen, de zogenaamde VINEX-locaties. In de VINEX zijn echter ook een beperkt aantal strategische locaties 

aangewezen in de vier grote steden van de Randstad die er voor moeten zorgen dat er in Nederland een hoogwaardig 

vestigingsmilieu ontstaat voor internationale zakel ijke dienstverlening. 
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verhelpen worden vervo/gens overbouwingsprogramma 's met veel woningen en kantoren 

ontwikkeld, om a/le infrastructurele ingrepen te kunnen beta/en. Oat kan niet de bedoeling zijn4
. ' 

Veel plannen kennen hoge investeringsniveau 's en dus risico's. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de traditionele benaderingen om infrastructuur in te passen in de 
stedelijke omgeving verleden tijd is. De voortgaande groei van infrastructuur en de vraag naar 
beschikbare ruimte voor stedelijke uitbreiding leidt namelijk tot een zoektocht naar nieuwe 
benaderingswijzen, waarbij sprake is van intensief ruimtegebruik en verhoging van de ruimtelijke 
kwaliteit. Om tot een betere inpassing van infrastructuur binnen het stedelijk weefsel te komen en 

de breuken in het stedelijk weefsel te herstellen hebben tal van Nederlandse steden de ambitie 
opgepakt om de komende jaren de infrastructuur met de stedelijke groei te verknopen. De komende 

periode zal daarom gebruikt warden om te onderzoeken op welke wijzen de ruimten naast, onder 
en boven infrastructurele bundels intensiever, hoogwaardiger en multifunctioneel gebruikt kunnen 

warden. 

1.2 Probleem- en doelstelling 

De kwaliteit van inpassing van stedelijke intensiveringsprojecten hangt af van de mate waarin 
verrijking van het project met de inbouw van andere belangen en functies wordt gerealiseerd. De 

VROM-raad spreekt dan van integrale oplossingen5
. Doordat de partijen die betrokken zijn bij 

stedelijke intensiveringsprojecten verschillende functionaliteiten in het ontwerp trachten te bundelen 
(met elkaar trachten te verknopen) ontstaat maatschappelijke meerwaarde. 
Een financiele meerwaarde wordt bepaald door de mate van samenwerking tussen publieke en 
private partijen. Hierbij moet voor beiden een win-win-situatie gecreeerd warden. 

Dit onderzoek richt zich op de financiele haalbaarheid van stedelijke intensiveringsprojecten. Het 
onderzoek beperkt zich tot intensiveringsprojecten waar meervoudig ruimtegebruik wordt toegepast 

door overkluizing van infrastructuur met vastgoedobjecten. Bij overkluizing kan sprake zijn van een 
ondergrondse inpassing van de infrastructuur of een inpassing van de infrastructuur op maaiveld 
waarbij de infrastructuurbundel wordt overkapt. 

Stedelijke intensiveringsprojecten in combinatie met infrastructuur, warden veelal gernitieerd door 

de beleidsinspanningen van Rijksoverheid en kunnen alleen tot stand komen als het Rijk er geld in 
steekt. Deze projecten sluiten aan bij de stimulering van het rijk voor de versterking van de steden . 
Daarnaast kunnen deze ontwikkelingen een oplossing bieden voor" de realisering van 
infrastructuurprojecten op korte termijn, die door de tekorten in de rijksbegroting zijn uitgesteld. 
Door publiek-private samenwerking ontstaat de mogelijkheid dat private partijen niet alleen 
profiteren van de nieuwe, kostbare bouwgrond die de overkluizing oplevert, maar dat zij naast het 
Rijk oak meebetalen aan de verdiepte aanleg van de infrastructuur of de overkluizingsconstructie. 

De grand van en rand infrastructuur is vaak erg waardevol doordat het vaak strategisch geed 
gelegen locaties zijn . De belangstelling van private partijen om in het bezit te komen van deze 
gronden en deze vervolgens te ontwikkelen is daarom groat. Door de gezamenlijke integrale 
ontwikkeling van deze gebieden wordt een stukje infrastructuur gerealiseerd waarvoor door het Rijk 

niet genoeg financiele middelen beschikbaar warden gesteld. 

4 Bouw 1998, nr 11 , STIR IT UP, hoe maak je de randstad aantrekkel ijk, pag 6-7 
5 Ambities bundelen , advies over de inpassing van infrastructuur, 1998 
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Bij de haalbaarheid van de grondexploitatie bij meervoudig ruimtegebruik is het duidelijk dat de 
financien een complex geheel vormen. Het is niet alleen moeilijk te bepalen wie voor de kosten op 

moeten draaien, het is ook moeilijk te bepalen wie de opbrengsten van het project toebedeelt 
krijgen. Het principe 'de winnaar betaalt' ligt bij meervoudig ruimtegebruik bij moeilijk 
kwantificeerbare, kwalitatieve verbeteringen in het plangebied. Daarnaast hebben projecten met 

meervoudig ruimtegebruik veelal een multipliereffect (zoals de sleutelprojecten). Het is moeilijk te 
bepalen in hoeverre deze effecten moeten en kunnen warden meegenomen in de grondexploitatie 

van het plangebied. 

Kader van het onderzoek 
Binnen de financiele haalbaarheid van stedelijke intensiveringsprojecten waarbij infrastructuur wordt 

overkluisd met vastgoedobjecten , wordt in dit onderzoek specifiek gekeken naar de grondexploitatie 
van deze projecten. Hierbij is het uitgangspunt genomen dat grondexploitaties van projecten met 
meervoudig ruimtegebruik de volgende projectkenmerken hebben: 

• Multifunctionaliteit; bij een stedelijke intensivering waarbij infrastructuur wordt overkluisd met 

vastgoedobjecten, is sprake van een verscheidenheid aan toekomstige en bestaande functies in 
het plangebied. Al deze functies moeten warden ge"integreerd in een plan. 

• Hoeveelheid aan actoren, belangen en middelen; bij intensiveringsprojecten in combinatie met 

infrastructuur heb je veelal te maken met publieke partijen, private partijen, 
infrastructuurbeheerders, directe omwonenden, milieu groeperingen, etc. 

• Lange /ooptijd; Meervoudig ruimtegebruik projecten duren over het algemeen enkele tientallen 
jaren. Dit maakt het verloop van het project onzeker. 

• Schaa/grootte; projecten met meervoudig ruimtegebruik warden gekenmerkt door hun 

schaalgrootte. 
Deze kenmerken laten zien dat de grondexploitatie van projecten met meervoudig ruimtegebruik 

complex is. 

De reden voor toepassing van meervoudig ruimtegebruik is tweeledig . Enerzijds kan een gewenste 
kwaliteitsverhoging voor het plangebied aanleiding zijn voor de toepassing van meervoudig 

ruimtegebruik. Anderzijds kan meervoudig ruimtegebruik een oplossing zijn voor mogelijke 
problemen (bijvoorbeeld een gebrek aan draagvlak bij de inpassing van een nieuwe weg of 

barrierewerking van een bestaande weg) . Voor dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat 
meervoudig ruimtegebruik in combinatie met infrastructuur een maatschappelijk danwel financieel 
alternatief vormt bij ruimtelijke projecten. 

Van der Hoeven6 ziet vooral in de centrumgebieden van de grate steden kansen om de voordelen 

van meervoudig ruimtegebruik sterk te benutten. De centra van de grate steden bestaan voor een 
deel uit stationslocaties, rangeerterreinen , brede stroken infrastructuur, etc. Door meervoudig 

ruimtegebruik kan op die locaties ruimte vrijgemaakt warden met unieke kwaliteiten en kan de 
versnippering die ontstaat door de infrastructurele barriere sterk verminderd warden. Voor dit 
onderzoek wordt hierop aangesloten door alleen projecten in beschouwing te nemen in bestaand 

stedelijk gebied. 

6 Van der Hoeven, 1997 
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Begripsbepaling 
• Stedelijke gebieden 

Gebieden waarbij naast infrastructuur, tevens woningbouw en/ of utiliteitsbouw gerealiseerd wordt 
en waar diverse belanghebbenden (a.a. gemeenten, bewoners, natuurbeschermers, exploitanten 

van supermarkten, ontwikkelaars) een rol spelen bij de totstandkoming van dit gebied. 
• Meervoudig ruimtegebruik 

Meervoudig ruimtegebruik is een vorm van intensief ruimtegebruik waarbij in de verticale richting 
meerdere functies per oppervlakte-eenheid gerealiseerd zijn . Onder intensief ruimtegebruik wordt 
vervolgens verstaan het gebruik van de ruimte in drie dimensies waarbij verschillende functies 

(transport, detailhandel , wonen en werken, e.d.) met elkaar zijn verweven en waarbij meerdere 
ruimteclaims beslag leggen op de beschikbare ruimte7

. 

• Overkluizing 

Voor de overkluizing van infrastructuur warden in dit onderzoek twee inpassingsmogelijkheden 

onderscheiden. Bij de eerste mogelijkheid wordt de infrastructuur ondergronds ingepast, waarbij de 
ruimte die daarboven ontstaat wordt ingevuld met vastgoedobjecten. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid de infrastructuurbundel in te passen op maaiveldniveau en deze te overkappen met 

vastgoedobjecten. 
• Grootschalige infrastructuur 

Van Dale8 geeft voor infrastructuur de volgende definitie: 
'onderbouw van het economische !even, het totaal van de onroerende voorzieningen, als wegen, 
bruggen, opslagplaatsen, vliegvelden , oefenterreinen, pijpleidingen enz .: de infrastructuur van een 

streek, de toestand m.betrekking.t. de verbindingen te land en te water, de energievoorzieningen en 
andere werken van openbaar nut; de economische infrastructuur; de militaire infrastructuur'. 
Aan de hand van deze definitie is grootschalige infrastructuur in dit onderzoek beperkt tot de 

volgende omschrijving: 
wegen, spoorlijnen en andere openbaar vervoer verbindingen; als onderdeel van de onderbouw van 
het economische leven en het totaal van de onroerende voorzieningen. 

• Optimalisering 

In dit onderzoek wordt ender optimalisering verstaan het bereiken van financiele meerwaarde. 
• Samenhangend plan 

Bij een samenhangende planontwikkeling warden gunstige delen en minder gunstige delen van het 

gebied van alle betrokken partijen (actoren) met elkaar verevend. Op deze manier kunnen 

substantiele bijdragen van gunstige plandelen overgeheveld warden naar andere plandelen, 
teneinde ook die ontwikkelingen haalbaar te maken. Hierbij wordt uitgegaan van een 
grondexploitatie voor het plangebied. 

De probleemstelling kan aan de hand van het bovenstaande als volgt warden weergegeven: 

Prob/eemstelling 
Wat zijn de mogelijkheden om tot een optimalisering van de grondexploitatie te komen voor 

stedelijke intensiveringsprojecten met meervoudig grondgebruik, die voorzien in de overkluizing van 

grootschalige infrastructuur met vastgoedobjecten, middels een samenhangend plan. 

Subvragen 
1. Welke factoren zijn van invloed op de waardeontwikkeling van een grondexploitatie? 

7 Verhulst, 1998 
8 Van Dale , 1993 
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2. Welke factoren zijn van invloed op de waardeontwikkeling van een grondexploitatie met 
meervoudig grondgebruik? 

3. Welke factoren kunnen leiden tot een optimalisering van de grondexploitatie? 

4. Welke factoren blijken in de praktijk te leiden tot een optimalisering van de grondexploitatie van 

de betreffende plangebieden? 

Aan de hand van de probleemstelling kan de volgende doelstelling geformuleerd warden. 

Doelstelling 
lnzicht geven in het optimaliseren van grondexploitaties voor stedelijke intensiveringsprojecten met 

meervoudig grondgebruik, die voorzien in de overkluizing van infrastructuur met vastgoedobjecten, 

midde/s een samenhangend plan. 

1.3 Onderzoeksaanpak 

De probleemstelling zal in vier delen beantwoord warden. 
Het eerste deel van het onderzoek zal bestaan uit een verkennende fase. In deze fase warden de 
factoren omschreven die van invloed zijn op de waardeontwikkeling van een grondexploitatie. 
Kritische factoren voor het waarderesultaat van een grondexploitatie van een locatieontwikkeling 
zijn met name het proces(verloop}, de organisatorische samenwerking en de financiele constructie. 
In dit deel zal een beschouwing warden gegeven over de procesfasering van binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling, de actoren die bij projecten met meervoudig ruimtegebruik betrokken zijn en 

de doelmatige samenwerking tussen deze actoren, waaronder de vormen van een PPS. Daarnaast 
wordt, om inzicht te krijgen in financiele constructies, ingegaan op verschillende 
berekeningsmethoden voor grondexploitaties. Tenslotte warden de verschillende methoden voor 

kostenverhaal geanalyseerd. 
In deze eerste onderzoeksfase zal met name gebruik warden gemaakt van literatuuronderzoek. 

In het tweede deel van het onderzoek wordt gezocht naar factoren die van invloed zijn op de 
waardeontwikkeling van grondexploitaties van projecten met meervoudig ruimtegebruik en welke 
factoren leiden tot een optimalisering van deze grondexploitaties. 

Onderzocht wordt welke factoren leiden tot een meerwaarde van vastgoedobjecten bij de 
grondexploitatie van projecten met meervoudig ruimtegebruik. Vervolgens wordt geanalyseerd op 

welke wijze deze meerwaarde ingezet kan warden ten aanzien van de meerkosten voor de aanleg 
van de ondergrondse infrastructuur of de overkluizingsconstructie. 
Ook in deze fase zal gebruik warden gemaakt van literatuuronderzoek. 

De derde fase zal bestaan uit een praktijkonderzoek. In deze fase van het onderzoek wordt gezocht 
naar de factoren die in de praktijk leiden tot een optimalisering van de grondexploitatie. 

Aan de hand van de resultaten die volgen uit de eerste drie fases warden conclusies getrokken 
over de mogelijkheden van optimalisering van de grondexploitatie voor stedelijke 
intensiveringsprojecten met meervoudig ruimtegebruik, die voorzien in de overkluizing van 

grootschalige infrastructuur met vastgoedobjecten. 
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1.4 Leeswijzer 

De opbouw van het rapport is als volgt (zie figuur 1.1 ). 
Het eerste deel van dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt een beschouwing 

gegeven van de procesfasering van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Vervolgens warden de 
actoren beschreven die bij projecten met meervoudig ruimtegebruik betrokken zijn en de 

samenwerkingvormen tussen deze actoren (hoofdstuk 3). In het volgende hoofdstuk wordt 
ingegaan op verschillende berekeningsmethoden voor grondexploitaties (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 
beschrijft de verschillende methoden voor kostenverhaal. 

In het tweede deel van het onderzoek wordt gezocht naar factoren die van invloed zijn op de 
waardeontwikkeling van grondexploitaties bij meervoudig ruimtegebruik. Daarnaast wordt gezocht 
naar factoren die leiden tot een optimalisering van deze grondexploitaties. In hoofdstuk 6 warden 
de factoren besproken die kunnen leiden tot een potentiele meerwaarde van de grondexploitatie 
van projecten met meervoudig ruimtegebruik in combinatie met infrastructuur. Vervolgens wordt 

onderzocht hoe de potentiele meerwaarde ingezet kan warden ten aanzien van de meerkosten voor 
de aanleg van de infrastructuur (hoofdstuk 7). 

Het derde deel bestaat uit een praktijkonderzoek, welke wordt omschreven in hoofdstuk 8. 

De conclusies van dit onderzoek naar grondexploitaties bij meervoudig ruimtegebruik warden 

omschreven in hoofdstuk 9. 

Figuur 1. 1: Gevisualiseerde opbouw van het rapport 
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2. Procesfasering binnenstedelijke gebiedsontwikkeling 

2. 1 lnleiding 

procesfasering 

Stedelijke intensiveringsprojecten, maar ook infrastructurele projecten warden gekenmerkt door 
een complex ontwikkelingsproces. Deze complexiteit blijkt ten eerste uit het feit dat 'alles met 
alles samenhangt' . Dit gaat in elk geval steeds meer op voor infrastructurele projecten. Er is in 

ons dichtbebouwde land geen infrastructuur meer te ontwikkelen en te bouwen zonder dat er 
enig verband bestaat met andere infrastructurele projecten. Dit maakt het proces complexer. 

Een tweede aspect die de complexiteit benadrukt is de draagvlakproblematiek. Zowel stedelijke 
intensiveringsprojecten als infrastructurele projecten warden gekenmerkt door de vele partijen 
die potentieel belanghebbende zijn, zoals bijvoorbeeld milieubewegingen en omwonenden. De 
ervaring leert dat deze partijen door middel van allerlei juridische en/ of inspraakprocedures 
blokkademacht hebben of het ontwikkelingsproces kunnen ophouden. 
Bovendien warden deze projecten gekenmerkt door hun lange looptijd. 

Dit onderzoek richt zich op de grondexploitatie van stedelijke intensiveringsprojecten. Het 
grondexploitatieproces is een element van het proces van een ruimtelijk-functionele ontwikkeling 

van een plangebied. Door de complexiteit van het ontwikkelingsproces van binnenstedelijke 
gebieden, is het van belang enige ordening aan te brengen in het verloop van dit proces, ten 
einde het grondexploitatieproces inzichtelijker te maken. 

In dit hoofdstuk is het proces van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling omschreven aan de 
hand van vijf fases. De vijf fases bevatten het gehele ontwikkelingsproces, vanaf de eerste 

ideeen tot en met de herbestemming, waarmee in feite het ontwikkelingsproces weer van vooraf 

aan begint. Bij de beschrijving van de fases wordt ingegaan op de taken die moeten warden 
verricht. De betrokken partijen en de verhoudingen daartussen warden in dit hoofdstuk buiten 

beschouwing gelaten. In hoofdstuk 3 wordt specifiek ingegaan op de betrokken partijen bij 
projecten met meervoudig ruimtegebruik in combinatie met infrastructuur. 

2.2 Procesfasering 

In deze paragraaf wordt een theoretisch kader geschetst van de vijf fases van het proces van 

stedelijke gebiedsontwikkeling. Naast de inhoud van de fases warden de onderlinge relaties en 
de impact en verbanden met andere schaalniveau's besproken. Hierbij wordt voornamelijk 
ingegaan op de inhoudelijke kant van de ruimtelijk-functionele ontwikkeling. Veelal parallel aan 
dit proces verloopt het bestuurlijk-besluitvormingsproces dat zowel een planologische als een 
juridische betekenis heeft. Hierbij kan onder andere gedacht warden aan de 
bestemmingsplanprocedure. 
Voor zowel het proces van de ruimtelijk-functionele ontwikkeling als het besluitvormingsproces is 

een indeling in fases van groat belang. Met een gefaseerde indeling is het namelijk mogelijk de 
procesgang en besluitvorming te structureren en de procesgang beter beheersbaar te maken. 

In figuur 2.1 zijn de hoofdfases onderkend. De figuur gaat uit van in de tijd opeenvolgende 
activiteiten. Hierbij moet benadrukt warden dat de fases berusten op een theoretisch 
onderscheid van de verschillende delen van het ontwikkelingsproces. In de praktijk zullen deze 
fases elkaar altijd overlappen, vaak parallel warden doorlopen en zelden precies achter elkaar 
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liggen. Bovendien zal de vorige fase bij het ingaan van de daarop volgende zelden 'echt' zijn 
afgesloten . 

1. Planvorming 
De planvormingsfase is de fase van het ontstaan van het eerste voornemen tot veranderingen in 
de ruimtelijke situatie tot het moment waarap uitvoeringsgerichte handelingen kunnen warden 
verricht. 
Elk ontwikkelingsproces start op basis van een idee en de ontwikkeling van een visie. In 
beginsel wordt door goede ideeen en visies een grate stap in het gehele praces gemaakt. Via 
nader onderzoek wordt de visie tijdens de planvormingsfase uiteindelijk vertaald in een definitief 
plan. 
In het verleden werd de planvormingsfase doorlopen volgens de traditionele formule van de 
'eindplanning' zoals bij prajectmatig werk het geval is. Eindplanning is echter alleen denkbaar 
wanneer externe invloeden grotendeels kunnen warden uitgebannen. 
Thans zijn ontwikkelingsprojecten complexer. Zoals in de inleiding omschreven is, hangt 
tegenwoordig 'alles met alles samen' en heeft men tijdens het ontwikkelingspraces te maken 
met draagvlakproblematiek. Externe, beperkt beheersbare invloeden geven aan 
ontwikkelingsprajecten een sterk procesmatig karakter. 
In paragraaf 2.3 wordt dieper ingegaan op de pracesfasering van de planvormingsfase. 

2. Ruimte/ijk plan/ grondexploitatie 
De grandexploitatie kan warden omschreven als het geheel van activiteiten en werkzaamheden 
met betrekking tot de verwerving, het bouw- en woonrijp maken en de eventuele uitgifte van 
granden. 
Het bouwrijp maken van de grand betreft de grandwerkzaamheden en de aanleg van de 
benodigde infrastructurele werken binnen het te ontwikkelen plangebied. De infrastructurele 
afwerking, oak wel het 'woonrijp maken' genoemd, vindt plaats zodra de bouwexploitatie heeft 
plaatsgevonden. 
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De relatie van het grondexploitatieproces met de andere fases maakt duidelijk dat het 

grondexploitatieproces geen opvolgende fase hoeft te zijn van het planvormingsproces, maar 

dat werkzaamheden van deze fases soms gelijktijdig kunnen warden uitgevoerd. Dit geldt ook 
voor het grondexploitatie- en het bouwexploitatieproces. 

Vanuit de traditie is de grondexploitatie een gemeentelijke taak. Tegenwoordig wordt de 
grondexploitatie ook uitgevoerd door marktpartijen of door partijen gezamenlijk. Hierop wordt 
verder ingegaan in hoofdstuk 3 (Actoren) . 

3. Functionee/ plan/ bouwexploitatie 
Het ruimtelijk plan creeert de fysieke omstandigheden voor de realisering van het functioneel 
plan. Het functioneel plan betreft de bouwexploitatie; de feitelijke realisatie van de 
vastgoedobjecten. Deze functies kunnen uiterst gedifferentieerd zijn. De bedoelde functies 
warden meestal pas gerealiseerd als er sprake is van voldoende vraag uit de markt. De 'gulden 

regel' is dat 50% moet zijn voorverkocht of -verhuurd, voordat met de bouw wordt gestart. Dit 
om de risico's te beperken. Zadra de stand van het bouwrijp maken het toelaat kan met de bouw 

van de gebouwen begonnen warden. 
De bouwexploitatie is altijd een taak geweest van de marktpartijen, en zal nimmer door de 
publieke partijen warden uitgevoerd. 

4. Exploitatie 
Deze fase heeft betrekking op de situatie, welke ontstaat na realisatie van het ruimtelijk- en 
functioneel plan. 

5. Herontwikkeling 
Bestaande functies beleven hun eindigheid via herontwikkeling. Nieuwe opvattingen over 

vervoersoplossingen, inbedding daarvan in de bestaande functionaliteit en benutting van 
aanwezige potenties kunnen ertoe leiden dat men besluit tot herbestemming van de locatie. In 
feite begint het ontwikkelingproces hiermee weer van vooraf aan met het planvormingsproces. 

Bij de financiele haalbaarheidsanalyse tijdens de planvormingsfase wordt een exploitatieraming 
gemaakt voor het ruimtelijk plan; de grondexploitatie. Hierbij warden de verwachte investeringen 

afgezet tegen de mogelijke opbrengsten. 
Om een breder inzicht te krijgen in deze (financiele) grondexploitatie, wordt in de volgende 
paragraaf dieper ingegaan op de planvorming van een project. 

2.3 Planvorming 

In de vorige paragraaf is omschreven dat in het verleden de planvormingsfase werd doorlopen 
volgens de traditionele formule van de 'eindplanning' zoals bij projectmatig werk het geval is. 
Echter de complexiteit van de huidige ontwikkelingsprojecten en de daarmee gepaard gaande 
externe, beperkt beheersbare invloeden geven aan ontwikkelingsprojecten een sterk 

procesmatig karakter. 
Daarbij kan het resultaat niet precies vooraf warden bepaald, maar wordt er veeleer gewerkt met 
een vooraf vastgesteld ambitieniveau. Om het ambitieniveau te bereiken kunnen diverse 
ontwikkelingsconcepten ingezet warden. Door de 'resultaten ' van deze ontwikkelingsconcepten 
en vooral de 'effecten' ervan te analyseren wordt zichtbaar in welke mate de ontwikkelings
concepten bijdragen tot het bereiken van het gestelde ambitieniveau. Op basis van deze 
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analyse kan een keuze warden gemaakt voor een ontwikkelingsconcept teneinde het gestelde 
ambitieniveau te halen. Hier ligt de overeenkomst met het zogenaamde programma

management van Twijnstra Gudde. De organisatie van het proces, dat uiteidelijk moet leiden tot 
uitvoering van projecten en maatregelen die het beoogde doel dichterbij brengen, wordt door 
Twijnstra Gudde aangeduid als programma-management. Hierbij vormt een programma de 
koepel van een aantal projecten. Een belangrijke eigenschap van programma-management is 
dat een meerwaarde verkregen kan warden door het combineren van projecten. 
Op deze wijze is de procesfasering van de planvorming schematisch in beeld gebracht in figuur 
2.2. 

Figuur 2.2: Procesfasering planvorming. 

;-- ► 1. planvorming ---► I idee/ visie 

i rJ 
(.) 

·► 2. ruimtelijk plan/ grondexploitatie - -- ----► ambitieniveau / doelen e 
"' 

>u. functioneel plan/ bouwexploitatie ------► 

· ► 4. exploitatie --- --►1 programma 

5. herontwikkeling 

ldee/ visie 
Het in gang zetten van een ruimtelijk of stedenbouwkundige ontwikkeling kan sterk 
uiteenlopende aanleidingen hebben, zoals structurele werkeloosheid , een teruglopend stedelijk 
voorzieningenniveau, verlies aan internationale concurrentiekracht of gewoonweg verpaupering. 

De aanleiding van projecten waarbij de infrastructuur wordt overkluisd met vastgoedobjecten is 
tweeledig: 
• lntensivering van het stedelijk gebied; 
• lnpassing van een nieuwe weg. 
De aanleiding kan leiden tot de start van een planvormingsproces. In de praktijk bestaat bij de 
initiatiefnemer de startfase meestal nag slechts uit een idee en de ontwikkeling van een visie. 
Een idee om aan bepaalde problemen, die de aanleiding vormen, wat te doen. Hierbij valt te 
denken aan achterlandverbindingen verbeteren, noties van gewenste stedelijke ontwikkeling, 

etc. Over de ideeen vindt vaak op allerlei niveaus discussie plaats. Van besluitvorming is in 
deze fase nag geen sprake. Op een gegeven moment vindt er een overgang plaats waarin het 
idee op de politiek-bestuurlijke agenda wordt geplaatst. Hiermee wordt het feitelijke 
planvormings- en beslu itvormingsproces op gang gezet. 
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Ambitieniveau en doelen 
Na het ontstaan van de ideeen en het vaststellen van een visie, vindt in de vorm van een 
'omgevingsanalyse' een inventarisatie plaats van de kansen en knelpunten op het functionele, 
bestuurlijke en organisatorische vlak. De resultaten van deze inventarisatie warden vervolgens 
gewogen en gebruikt voor het opstellen van beleidsdoelen c.q . streefbeelden in de vorm van 
een ambitieniveau voor de toekomst. De verzameling doelen moet passen binnen het 
ambitieniveau, in feite het hoofddoel, van het plangebied. 

Ontwikkelingsconcepten 
Om tot het gestelde ambitieniveau en de daaruit voortkomende doelen te komen zijn er veelal 
verschillende oplossingsrichtingen mogelijk. Het is van belang deze oplossingsrichtingen 
concreet te formuleren in ontwikkelingsconcepten. 
Een eenvoudige vorm van een ambitieniveau van een project kan bijvoorbeeld zijn : 'de aanleg 
van infrastructuur op een bepaald trace'. Er zijn verschillende ontwikkelingsconcepten mogelijk 
om deze infrastructuur te realiseren . Zo is het mogelijk de infrastructuur traditioneel op maaiveld 
aan te leggen, maar de infrastructuur kan oak aangelegd warden op een viaduct, ondergronds of 
middels meervoudig ruimtegebruik (zie figuur 2.3). 

van infrastructuur. 

,····--> idee/ visie 

r···· ► ambitieniveau / doelen 
concept I: traditioneel 

!·····> 
concept 2: ondergronds 

concept 3: viaducten 

► programma concept 4: meervoudig ruimtegebruik 

Programma 
Op basis van de resultaten van een haalbaarheidsanalyse (zie paragraaf 2.4) dient in de 
planvormingsfase het gekozen ontwikkelingsconcept te leiden tot een programma. Het 
programma omvat de beschrijving van de activiteiten die moeten warden verricht. Hierbij gaat 
het om een verdere concretisering van het gekozen ontwikkelingsconcept in ruimtelijke 
structuren en plannen. De ruimtelijke structuren en de plannen warden geformuleerd in op 
elkaar afgestemde projecten. De projecten hebben fysieke, sociale en economisch aspecten . 
Veelal overheerst een van deze aspecten in een project. 

De fysieke aspecten van een integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling waarbij de 
infrastructuur wordt overkluisd kunnen zijn de ondergrondse aanleg van de infrastructuur, de 
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ontwikkeling van woningen, de ontwikkeling van kantoren en de ontwikkeling van voorzieningen 
als winkels en scholen. 

Algemene voorbeelden van economische aspecten zijn het creeren van werkgelegenheid en 
scholing. Bij sociale aspecten kan gedacht worden aan beveiliging in een plangebied en 
dagelijks beheer ter voorkoming van verpaupering in een wijk. 

De projecten hebben een onderlinge samenhang en gezamenlijk moeten zij het ambitieniveau 
bereiken. 

In figuur 2.4 is een programma met mogelijke projecten schematisch weergegeven. 

Figuur 2.4: Programma 

, ... ► idee/ visie 

project 1: EsF; werkgelegenheid creeren 

'· ► ambitieniveau / doelen project 2: SEF; infra geen barrierewerking 

project 3: FEs; woningen 

1· · · ► ontwikkelingsconcepten 
project 4: FEs; kantoren 

project 5: FEs; infrastructuur 

project 5: F ES; 

2.4 Haalbaarheidsanalyse 

Om te kunnen bepalen welk ontwikkelingsconcept de optimale oplossing biedt, teneinde het 
gestelde ambitieniveau te kunnen halen, zullen de geformuleerde ontwikkelingsconcepten 
moeten worden onderworpen aan een haalbaarheidsanalyse. Bij een haalbaarheidsanalyse van 

projecten zijn een aantal aspecten van belang. Deze aspecten komen naar voren in het 

volgende figuur. 

Figuur 2.5: Haalbaarheidsanalyse van een project 
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Ten eerste dient het ontwikkelingsconcept marktconform te zijn. Uit een markttechnisch 
onderzoek moet blijken of het ontwikkelingsconcept aansluit bij de vraag vanuit de markt. 

Ten tweede is het van belang dat het ontwikkelingsconcept bestaat uit een integraal plan. In de 
Nata Stedelijke Vernieuwing wordt het volgende weergegeven: : 
"Zowel in de steden als in de stadsgewesten zelf, als in de context ervan (nationaal en 

internationaal) is de dynamiek op dit moment groat. In die dynamiek zijn elkaar bernvloedende 
dimensies te onderscheiden. De belangrijkste daarvan zijn de sociale en de economische en de 

fysieke. Fysiek kan een stad niet duurzaam bestaan zonder voldoende sociale cohesie en 
economisch draagvlak. Andersom is vernieuwend investeren in de stad in fysieke zin een 

structurele noodzaak om die als sociale en economische entiteit levend te houden." 
De aanpak van een binnenstedelijk gebied heeft de grootste kans van slagen als alle drie de 
dimensies; sociaal , economisch en fysiek (SEF), op elkaar warden afgestemd tot een integraal 

plan. 
Ten derde zijn de ruimtelijk-functionele resllltaten en effecten van het ontwikkelingsconcept van 
belang. Sluiten deze resultaten en effecten aan op de vooraf gestelde ruimtelijk-functionele 

eisen. 

De match van het geheel levert een financieel resultaat op. Het financieel resultaat van de 
gehele ontwikkeling zal positief moeten zijn , omdat anders op voorhand door de betrokken 
partijen niet verder wordt gegaan. In de figuur is aangegeven dat de match tenminste een 
financieel resultaat van O moet behalen. 

Zeals reeds is aangegeven kenmerken stedelijke intensiveringprojecten in combinatie met 
infrastructuur zich door hun verscheidenheid aan toekomstige en bestaande functies in het 
plangebied. Al deze functies moeten warden gerntegreerd in een plan. De in figuur 2.5 
geschetste haalbaarheidsanalyse geldt slechts voor een project (functie). Daarom dient de 
haalbaarheidsanalyse van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in een bredere context 
geplaatst te warden, waarin de verschillende projecten samenhangend onderzocht warden. Het 
geheel van projecten vormt dan het programma. De haalbaarheidsanalyse van een programma 

met meerdere projecten is weergegeven in figuur 2.6. 

Figuur 2.6: Haa/baarheidsanalyse van een programma 

proceskader 

l 
institutionele omgeving: 
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• ruimtelijk 
• economisch 

totale plangebied 

project I project 2 project 3 Project 4 project 5 project 6 
infra vastgoedobjecte 

meervoudig ruimtegebruik 
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De grate driehoek, bovenaan in het figuur, geeft de haalbaarheid van het programma weer en 
beslaat het totale plangebied. Voor de haalbaarheid van een programma geldt, net als de reeds 
beschreven haalbaarheidsanalyse van een project, dat een programma markconform en 
integraal moet zijn , moet voldoen aan de ruimtelijk-functionele eisen en tenminste een financieel 
resultaat van O moet halen, wil het programma haalbaar zijn . 

Figuur 2.6 geeft een haalbaarheidsanalyse weer van een project met meervoudig ruimtegebruik 
in combinatie met infrastructuur. Door de infrastructuur (project 5) te overkluizen ontstaat de 
mogelijkheid op de infrastructuur vastgoedobjecten te ontwikkelen. Hierdoor kan als het ware 
aan het programma een extra project worden toegevoegd (project 6) . 

De haalbaarheidsanalyse van integrale gebiedsontwikkeling bevindt zich in een proceskader, die 
wordt bepaald door de institutionele omgeving. De institutionele omgeving legt grenzen of 
beperkingen op aan het programma ten aanzien van sociale, politieke, juridisch, ruimtelijke en 
economische aspecten. Zo worden aan een project bijvoorbeeld juridische verplichtingen 

gesteld die worden bepaald door het in Nederland geldende wettelijke instrumentarium. Hierbij 
kan gedacht worden aan de bestemmingsplanprocedures met de vastgestelde termijnen. Een 
ander voorbeeld van beperking die worden gevormd door de institutionele omgeving is dat het 
project tenminste politiek en maatschappelijk haalbaar moet zijn . 

Het programma bestaat uit verschillende projecten, die weergegeven zijn middels de kleine 
driehoeken. Deze projecten bevatten sociale, economische en fysieke aspecten, waarbij in een 
project veelal een aspect overheerst. 
Voor de verschillende projecten binnen een programma geldt dat het project moet aansluiten bij 
de vraag van de doelgroep. Daarnaast geldt dat een project sociale, economische en fysieke 

componenten moet bevatten. Bovendien is het van belang dat het ruimtelijk-functionele resultaat 
moet aansluiten aan de gestelde eisen. De match van deze drie elementen kan zowel een 
positief als negatief financieel resultaat van het project opleveren (zie figuur 2.7) . 

Figuur 2. 7: Haalbaarheidsanalyse van een programma 
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Bij een plangebied waar de infrastructuur wordt overkluisd met vastgoedobjecten, zal het project 
dat bestaat uit de infrastructuur door de hoge kosten van een overkluizingsconstructie een 

negatief financieel resultaat opleveren (zie figuur 2.7) . Het project dat bestaat uit de ontwikkeling 

van de vastgoedobjecten zal een positief resultaat opleveren. Doordat wordt uitgegaan van een 
samenhangende grondexploitatie, waarbij gunstige delen en minder gunstige delen van het 
gebied met elkaar verevend worden, kunnen bijdragen van gunstige plandelen, in dit geval de 

vastgoedobjecten, overgeheveld worden naar andere plandelen, de infrastructuur. Deze 
verevening moet voor het programma tenminste resulteren in een financieel resultaat van 0. 

lndien sprake is van een nieuw aan te leggen weg profiteert daar een grotere groep 

vastgoedeigenaren/-gebruikers van, dan alleen de eigenaren/gebruikers van de objecten die 
ontwikkeld kunnen worden door het meervoudig ruimtegebruik. Ook de eigenaren en gebruikers 
van de overige vastgoedobjecten die mogelijk ontwikkeld worden binnen een plangebied 
profiteren van een betere bereikbaarheid door de aanleg van de infrastructuur. Oat geldt ook 

voor eigenaren/gebruikers van bestaande vastgoedobjecten in de omgeving. Deze verschillende 
groepen die profiteren van de infrastructuur zijn aangegeven in figuur 2.8, middels verschillende 

niveau's. 

Figuur 2. 8: Een grate groep vastgoedeigenaren/-gebruikers profiteert van de aanleg van een nieuwe weg. 

geluidzonering 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 

niveau I : meervoudig ruimtegebruik 
niveau 2: plangebied 
niveau 3: omgeving 

Dit betekent dat ook andere projecten binnen het programma een bijdrage kunnen leveren, 
teneinde het programma financieel haalbaar te maken. Dit is weergegeven in figuur 2.9 op de 

volgende pagina. 

Het bovengestelde geeft aan dat voor een optimalisering van het financieel 
grondexploitatieresultaat van een plangebied met meervoudig ruimtegebruik in combinatie met 

infrastructuur twee aspecten van belang zijn . 
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Ten eerste is het van belang wat het renderend vermogen is van de functies die toegevoegd 
warden aan het plangebied. Is de cash-flow uit de grondexploitatie van de vastgoedobjecten 
dusdanig dat daaruit substantiele bedragen vrijkomen die gebruikt kunnen warden voor de inzet 
van de extra kosten van de overkluizing van de infrastructuur. 
Ten tweede is het van belang in welke mate het renderend vermogen van de toegevoegde 
functies daadwerkelijk ingezet kan warden ten behoeve van de extra kosten van de overkluizing, 
waardoor getracht wordt het ambitieniveau te halen. De mogelijkheden van kostenverhaal van 
het renderend vermogen uit de grondexploitatie van de vastgoedobjecten bepalen dus of deze 
bedragen oak gebruikt kunnen warden voor de financiering van de ondergrondse infrastructuur. 
Hierdoor ontstaat het principe van 'de winnaar betaalt'. 

Figuur 2.9: Haalbaarheidsana/yse van een programma. 
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3. Actoren en samenwerking 

3.1 lnleiding 

actoren en samenwerking 

Bij het principe van 'de winnaar betaalt' is het van belang welke partij welk winstaandeel in 
handen krijgt. Projecten met meervoudig ruimtegebruik zijn echter zeer complex, daar er vaak 
veel actoren betrokken zijn bij de ontwikkeling van het programma. Bovendien zijn de actoren 
betrokken bij verschillende projecten die allemaal samen het programma vormen. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op de actoren en de samenwerkingsvormen. 
In paragraaf 3.2 wordt weergegeven welke actoren een rol kunnen spelen bij plangebieden met 
meervoudig ruimtegebruik en op welke wijze zij kunnen participeren in projecten met 
meervoudig ruimtegebruik. In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op de doelmatige samenwerking 
tussen deze actoren . Tevens wordt in deze paragraaf ingegaan op de mogelijke 
samenwerkingsvormen tussen de actoren bij de grondexploitatie, waaronder de vormen van 
PPS. 

Onder het begrip actoren wordt het volgende verstaan: 
Actoren zijn betrokken partijen die door wederzijdse afhankelijkheid onderdeel uitmaken van een 
netwerk ten behoeve van de ontwikkeling van een plangebied. Deze actoren hebben 
verschillende doelstellingen en oak verschillende middelen om tot hun doelstelling te komen. 
Tussen actoren met wederzijdse afhankelijkheid ontstaat interactie. lnteractie ontstaat als 
actoren proberen aanspraak te maken op elkaars middelen9

. 

3.2 Actoren en hun doe/en 

Omdat plangebieden waarin meervoudig ruimtegebruik in combinatie met grootschalige 
infrastructuur wordt toegepast sterk uiteenlopen, kan niet een expliciete opsomming van 
voorkomende actoren en hun belangen warden gegeven. Hieronder warden de mogelijke 
actoren besproken, wat hun rol is bij projecten met meervoudig ruimtegebruik en op welke markt 
zij actief zijn . De actoren zijn onder te verdelen in publieke partijen, private partijen en de 
infrastructuurbeheerders. Daarnaast zijn er nag diverse overige belangengroepen. 

Publieke partijen 
De publieke partijen, de overheid, bestaan uit drie niveaus: gemeentelijke overheid, provinciale 
overheid en de rijksoverheid. 

Gemeentelijke overheid 
De gemeente is een van de belangrijkste aanbieders van bouwrijpe grond in Nederland. De 
gemeente is vooral op de grondmarkt actief. De grondmarkt kan door a.a. het planologische 
kader van het bestemmingsplan en de bedrijfseconomische doelstellingen van het grondbedrijf 
van de gemeente voor een groat deel door de gemeente warden bernvloed c.q. warden bepaald . 

De gemeente is de partij met vaak het grootste belang bij projecten met meervoudig 
ruimtegebruik in combinatie met hoofdinfrastructuur. De voordelen dienen het plaatselijke 

9 Verhulst, 1998 
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publieke belang. In veel gevallen zal het dan ook de gemeente zijn die het initiatief tot 
meervoudig ruimtegebruik neemt. Het probleem is dat de investeringen en subsidies voor een 
groot deel van het Rijk moeten komen. De gemeente kan door grondbezit, door het creeren van 
voldoende draagvlak en in zeer beperkte mate door het gebruik van publiekrechtelijke 
regelingen , zoals het tegenwerken met het bestemmingsplan, invloed uitoefenen op het 
besluitvormingsproces. 

In zulke complexe projecten zou de gemeente een aantal zaken goed in de gaten moeten 
houden. Allereerst dient er een goede afstemming van het beleid van de verschillende diensten 
plaats te vinden, zodat de gemeente als een partij naar buiten kan treden. De gemeente moet 

ook bereid zijn langdurige contracten te tekenen, zodat andere partijen het vertrouwen in het 
project maar ook in de gemeente krijgen. En als laatste, maar zeker niet minder belangrijk, moet 

de gemeente van begin af aan de publieke belangen scherp voor ogen hebben en vervolgens 
ook alleen die nog maar in de gaten houden. Vanuit het publieke belang moeten de 
randvoorwaarden geformuleerd worden, waarbinnen de andere partijen met de gemeente 
kunnen onderhandelen 10

. 

Provinciale overheid 

De rol van de provincie bij meervoudig ruimtegebruikprojecten is beduidend kleiner dan die van 
de gemeente. De taken hebben met name betrekking op de procedures uit de Wet op de 
Ruimtelijke ordening en de Tracewet. De belangrijkste rol van de provincie in dit kader is het 
planologisch toezicht houden op het gemeentelijk (grond)beleid. Zo heeft de provincie de taak 

het bestemmingsplan van de gemeente goed te keuren . 

Rijksoverheid 

Op rijksniveau zijn het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en het ministerie van Economische zaken 
(naar alle waarschijnlijkheid) de belangrijkste ministeries als het gaat om meervoudig 
ruimtegebruik. 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat speelt een rol bij de planontwikkeling omdat zij een 
bijdrage zal moeten leveren in de kosten van de infrastructuur via het MIT 
(Meerjarenprogramma lnfrastructuur en Transport) . Binnen het ministerie van VROM kan door 
de Rijksplanologische dienst zorg worden gedragen voor afstemming en positionering in het 
ruimtelijke kader. Het Directoraat Generaal Milieu (DGM) kan een rol spelen bij de 
milieunormering van de infrastructuurbundel. Het Directoraat Generaal van Volkshuisvesting 
(DGVh) kan een rol spelen bij de generieke grondkostensubsidies. Momenteel zijn deze 
'uitgaven' van DGVh in het stedelijke investeringsfonds ondergebracht. 
Daarnaast kan het ministerie van Economische Zaken een rol spelen door een financiele 
ondersteuning te geven voor de overkluizing van de infrastructuur vanuit de investeringsimpuls 
ICES. Bovendien kunnen zij de locatie ondersteunen door middel van promotie. Een 
internationaal georienteerde locatie, zoals bijvoorbeeld de Zuidas, kan gepromoot worden door 
bij internationale bedrijvenacquisitie de locatie te presenteren als de internationale toplocatie van 
Nederland11

. 

Private partijen 

10 Verhulst, 1998 
11 Naar nieuwe financieringsvormen voor de tweede generatie Sleutelprojecten en HST-stations, 1998 
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Verschillende soorten private partijen kunnen betrokken zijn bij projecten met meervoudig 

ruimtegebruik. De belangrijkste voorbeelden zijn een projectontwikkelaar, institutionele belegger, 
financier en bouwbedrijf. Bovendien zijn organisaties te noemen die reeds in het betreffende 
gebied zijn gevestigd. 

Of private partijen willen participeren in projecten hangt af van het te verwachten rendement. 
Meervoudig ruimtegebruik brengt hogere meerkosten en niet in te schatten risico's met zich 
mee. Daar staat tegenover dat de meeste initiatieven tot meervoudig ruimtegebruik rand 
hoofdinfrastructuur genomen zijn voor locaties met hoge kwalitatieve potenties. Private partijen 
maken een afweging voor participatie of niet op basis van financiele en maatschappelijke 
haalbaarheid, het te verwachten rendement, de snelheid waarmee het rendement gerealiseerd 
kan warden, de risico's en de beheersbaarheid van de risico's. 

Projectontwikkelaar 

Projectontwikkelaars spelen bij planontwikkeling een vooraanstaande rol. De belangrijkste 
activiteit van de projectontwikkelaar is het voor eigen risico en rekening projecten voor de markt 
tot stand brengen, van initiatief tot verkoop of verhuur. Projectontwikkelaars zijn onder te 
verdelen in een niet gebonden ontwikkelaar, een aan een financiele instelling verbonden 
ontwikkelaar, een ontwikkelaar verbonden aan een bouwonderneming en een ontwikkelaar 
verbonden aan een belegger. 
De niet gebonden ontwikkelaar heeft als belangrijkste doelstelling beperkt risico dragende 
projecten te ontwikkelen die vervolgens warden verkocht aan beleggers, corporaties of 
particulieren . 
Aan financiele instellingen verbonden ontwikkelaars hebben als belangrijkste taak het generen 
van hypotheken en financieringen voor de financiele moeder. 
De ontwikkelaars verbonden aan de bouwondernemingen hebben als belangrijkste doelstelling 
de continu'fteit van de bedrijfsvoering. Door projecten zelf te ontwikkelen is een bouwbedrijf 
verzekerd van een constante stroom bouwopdrachten. 
Voor de aan een institutionele belegger verbonden ontwikkelingsafdeling geldt dat aan 

risicodragende projectontwikkeling meestal een plafond wordt gesteld in de vorm van een 
percentage van de totale vastgoedportefeuille. De door de belegger in een normale situatie aan 

de ontwikkelaar te betalen risicopremie kan bij zelf ontwikkelde projecten achterwege blijven. 

lnstitutionele be/egger 

Onder institutionele beleggers warden pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en 
banken verstaan. De belangrijkste taak van een institutionele belegger is het vastleggen van het 

aan een belegger toevertrouwde vermogen in ruil voor toekomstige opbrengsten. Een van de 
mogelijkheden om deze opbrengsten te genereren, is het beleggen in vastgoed . Hoewel 
beleggers in alle fasen van het vastgoedproces actief kunnen zijn, wordt hun gedrag 
gekenmerkt door het mijden van risico's. 

Financier 

De rol van de financier in het vastgoedproces en op de grondmarkt heeft betrekking op het 
verstrekken van hypothecaire leningen, het bieden van risicodragende projectfinanciering en het 
bemiddelen bij de plaatsing van aandelen. De belangrijkste financiers bij vastgoed zijn algemene 
banken en spaarbanken, hypotheekbanken en bouwfondsen, en institutionele beleggers. De 
Bank Nederlandse Gemeenten kan genoemd warden als een belangrijke financier van 
gemeenten bij het uitvoeren van de grondexploitatie. 
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Bouwbedrijf 

Binnen het bouwbedrijf is een onderscheid te maken tussen bouwondernemers die voor eigen 
rekening en risico ontwikkelen en bouwen, en aannemers die in opdracht van derden bouwen. 
De eerstgenoemde groep is in vrijwel alle projectfasen van het vastgoed proces actief. De 
aannemers zijn in het algemeen alleen betrokken bij de fysieke realisatie van een bouwontwerp 
in de rol van opdrachtgever. Binnen de bouwnijverheid is het onderscheid in sectoren van 
belang: woningbouw, utiliteitsbouw, infrastructuur, toelevering van bouwmaterialen en de 
gespecialiseerde afbouw. 

Reeds gevestigde bedrijven 

Bedrijven die hun kantoorhuisvesting reeds gevestigd hebben in het plangebied, hebben baat bij 

de kwaliteit van de verder te ontwikkelen locatie. De partijen kunnen deze kwaliteit waarborgen 
door te participeren in de ontwikkeling. Door participatie is het mogelijk het rendement van de 
organisatie te vergroten. Naast de gebruikers van de bestaande vastgoedobjecten kunnen oak 
de eigenaren van de vastgoedobjecten profiteren van de verdere ontwikkeling van het 
plangebied. Het direct en indirect rendement kan namelijk verhoogt warden. Een 
aantrekkelijkere locatie levert hogere huuropbrengsten op en de marktwaarde van het 
vastgoedobject zal stijgen. 

lnfrastructuurbeheerders 
De overige partijen die betrokken kunnen zijn bij projecten met meervoudig ruimtegebruik met 

inpassing van infrastructuur, zijn de infrastructuurbeheerders. lndien het grootschalige 
infrastructuur betreft is dit Rijkswaterstaat voor de rijkswegen en de Nederlandse Spoorwegen 

voor het railverkeer. 

Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat is een uitvoerende dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, en valt 
daarmee oak onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende Minister. Rijkswaterstaat is 

daarom een publieke partij . 
lnvesteringen in hoofdinfrastructuur en de ruimtelijke inpassing daarvan, dienen voor een 
belangrijk deel van het ministerie van V&W te komen. Het ministerie van V&W heeft er echter 
geen belang bij deze middelen waar zij beschikking over heeft in te zetten voor meervoudig 
ruimtegebruik. Meervoudig ruimtegebruik maakt projecten complexer en dat wordt gezien als 
een belemmering om taken rand infrastructuur uit te voeren. 
Het ministerie van V&W stelt oak hoge eisen als er boven wegen gebouwd gaat warden. De 
meest beperkende eis is de zogenaamde tachtig-meter-eis; wegen waarover het vervoer van 
gevaarlijke stoffen plaatsvindt mogen niet meer dan tachtig meter aan Mn stuk overkapt 
warden. Het ministerie van V&W wil op de meest effectieve en efficiente manier haar taken in 
weg en spoor vervullen en meervoudig ruimtegebruik maakt dat alleen maar moeilijker12 . 

Nederlandse Spoorwegen 
Het Nederlandse Spoorwegennet is eigendom en wordt beheert door de Nederlandse 

Spoorwegen (NS). Hoewel het kader waarbinnen de NS op kan treden voor een deel bepaald 
wordt door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt de NS beschouwd als een partij met 
een commerciele doelstelling. Vandaar dat de NS in dit onderzoek een private partij is. 
De Nederlandse Spoorwegen hebben meer belang bij meervoudig ruimtegebruik dan 
Rijkswaterstaat. De belangen zitten namelijk in het volgende: meer functies in de buurt van 

12 Verhulst , 1998 
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stations geeft meer reizigers. De NS ontwikkelt oak vastgoed in de buurt van stations en 
eventueel kan een herconfiguratie van de sporen meegenomen warden in het project. 

Overige belanghebbenden 
Niet onbelangrijk zijn naast bovengenoemde partijen de belangengroeperingen van burgers, 

zoals bewonersorganisaties, milieugroeperingen, etc. Deze kunnen een belangrijke invloed 
uitoefenen en daarmee medebepalend zijn voor de loop van een project. 

3.3 Actoren in het grondexploitatieproces 

In de praktijk zijn 3 typen grondexploitaties te onderscheiden , afhankelijk van wie de 
grondexploitatie uitvoert: 

gemeentelijke grondexploitatie; 
private grondexploitatie 

publiek-private-samenwerking bij de grondexploitatie 

Gemeentelijke grondexploitatie 
De overheid heeft de afgelopen decennia regelmatig de rol van uitvoerder bij planontwikkeling 
op zich genomen. Zij initieerde nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen door risicodragend gronden 
aan te kopen en te exploiteren. Het in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening op te 
stellen bestemmingsplan en voorbereidingsbesluit vormen het publiekrechtelijke instrument om 
het planologisch beleid gestalte te geven en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Bij een 
actief grondbeleid voert de gemeente het bestemmingsplan uit en warden de kosten van het in 
bouwexploitatie nemen van een gebied in principe verhaald via de gronduitgifte. Kenmerkend 
voor deze grondpolitiek is de traditionele grondproductiecyclus, die zowel geldt voor 
binnenstedelijke gebieden als voor uitbreidingslocaties (zie figuur 3.1 ). 

Figuur 3. 1: Traditionele grondproductiecyc/us 

Grondproductiecyclus 

Ruimtelijke planvorming 

Verwerving (en tijdelijk beheer) van gronden 

Bouwrijp maken 

Gronduitgifte 

Gebruiksgereed maken 

Beheer 

bron: grondzaken, van grond naar bouwgrond, 1996 

Binnen dit model zijn en blijven de rollen van de gemeente en de private partijen grotendeels 
gescheiden. De gemeente neemt het initiatief tot een plan en behoudt het voortouw tot aan het 
stadium van de gronduitgifte. Pas tijdens de ontwikkelings- en realisatiefase warden private 
partijen ingeschakeld. 

Private grondexploitatie 
De gemeentelijke monopoliepositie die vooral vanaf de grate uitbreidingen in de jaren 60 op de 
grondmarkt was opgebouwd, is de laatste jaren door activiteiten van private partijen onder druk 
komen te staan. Door strategische aankopen van gronden hebben ontwikkelaars en 
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bouwbedrijven zich, tegen een relatief laag ontwikkelingsrisico verzekerd van de betrokkenheid 
bij bouwprojecten (dit is met name het geval bij de VINEX-locaties). 
lndien de grand- en de bouwexploitatie door een private partij ter hand warden genomen, kan 
men in het algemeen de cyclus aanhouden zoals is opgenomen in figuur 3.2. 

Figuur 3.2: Grondexploitatiecyclus door private partij 

Grondproductiecyclus 

Marketing 

Risico-analyse 

Grondaankoop 

Financiering 

Planontwikkeling 

Verkopen 

Bouwrijp maken 

Gebruiksgereed maken 

bron: grondzaken, van grond naar bouwgrond, 1996 

De rol van de gemeente bij een private grondexploitatie is in dit geval beperkt tot het (eventueel) 
opstellen van en het toetsen aan het bestemmingsplan en het beheer van de openbare ruimte 
en verrekening van de verschuldigde legekosten. 

Publiek-private-samenwerking bij de grondexploitatie 
De gemeentelijke grondexploitatie en de private grondexploitatie zijn twee uiterste modellen voor 
het opstellen van een grondexploitatie. Bij de gemeentelijke grondexploitatie warden 
marktpartijen pas in een laat stadium door de gemeente ingeschakeld , terwijl in het geval van de 

private grondexploitatie de marktpartij het initiatief heeft en de rol van de gemeente vooral 
voorwaardenscheppend en toetsend is. In de praktijk doen zich ook allerlei mengvormen voor. 
Veelal gaat het hierbij om de vraag in hoeverre de ene partij de andere partij laat participeren in 
de grondexploitatie, dan wel consulteert tijdens het planproces (van initiatieffase tot en met 
beheer- en exploitatiefase). De keuze van een samenwerkingsmodel zal ondermeer warden 
bepaald door de positie die de gemeente en de private partijen innemen op de locatie. 
Momenteel zijn ontwikkelingen gaande die duiden op een verschuiving van de rollen van 
publieke en private partijen. De traditionele rolpatronen vervagen en nieuwe 
samenwerkingsvormen tussen gemeenten en particulieren warden verkend ten behoeve van de 
uitvoering van het bestemmingsplan en het in exploitatie brengen van gronden. De wijze van 
samenwerken tussen gemeenten en marktpartijen wordt veelal geformaliseerd via 
samenwerkingsovereenkomsten. Naast de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen is 
van belang te onderkennen dat de cycli van grondproductie en projectontwikkeling steeds meer 
in elkaar grijpen. 

3.4 Samenwerking in het grondexploitatieproces 

Binnen de grondexploitatie is een ontwikkeling gaande naar nieuwe samenwerkingsvormen 

tussen actoren. Hierbij dragen de publieke en de private partijen samen verantwoordelijkheid 
voor het slagen van het project en warden er juridische afspraken gemaakt over de inbreng van 
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de partijen. In de praktijk noemt men deze vorm van samenwerking oak wel publiek-private 

samenwerking (PPS). 

Locaties waar projecten middels meervoudig ruimtegebruik warden ontwikkeld warden 

gekenmerkt door de grate complexiteit en daarmee samenhangende risico's. Met PPS is het 

mogelijk om tot een meer integrale verdeling van risico's en zeggenschap te komen, waardoor 

het mogelijk wordt om vanuit een gemeenschappelijk bouwbelang gezamenlijk op een meer 

effectieve en efficiente wijze te komen tot ontwikkeling van een bouwlocatie. 

De bandbreedte tussen de samenwerkingsconstructies tussen publieke partijen en private 

partijen is groat. Publieke partijen en private partijen dragen samen verantwoordelijkheid voor 

het slagen van een project en maken juridische afspraken over de inbreng van de partijen. Bij 

PPS maakt Korthals Altes 13 onderscheid tussen 2 toepassingsvelden: 

1. PPS a/s private financiering van publieke voorzieningen . 

De investeringsprioriteiten op het terrein van met name infrastructuur komen niet overeen 

met de begrotingsruimte (zelfs inclusief ices-gelden14
) . Alleen al bij Verkeer en Waterstaat is 

er al sprake van een tekort van fl.20 miljard op de reeds harde investeringen. Daarbij komen 

nag tientallen miljarden kosten voor infrastructuur (zoals een eventuele luchthaven inclusief 

ontsluiting) waarvan de besluitvorming nag moet warden afgerond. Gecoordineerd door het 

ministerie van Financien is daarom een groat onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden 

van private financiering van deze infrastructuur. Een en ander heeft geleid tot het rapport 

'Meer waarde door samenwerking' . 

2. PPS a/s samenwerkingsvorm van overheden en private partijen met een gemeenschappe/ijk 

bouwbelang. 

Hierbij gaat het niet (alleen) om het privaat financieren van publieke voorzieningen, maar 

vooral om nauwe vormen van samenwerking tussen publieke en private partijen bij het 

ontwikkelen van locaties. Traditioneel is er een overheid die de publieke voorzieningen 

realiseert en vervolgens bouwrijpe gronden overdraagt aan marktpartijen die gebouwen 

ontwikkelen. Binnen een PPS is het mogelijk om tot een meer integrale verdeling van risico's 

en zeggenschap te komen, waardoor het mogelijk wordt om vanuit een gemeenschappelijk 

bouwbelang gezamenlijk op een meer effectieve en efficiente wijze te komen tot ontwikkeling 

van een locatie. 

In het algemeen zijn er 4 grondvormen van publiek-private-samenwerking te noemen bij de 

totstandkoming van de grondexploitatie 15
: 

lnlevermodel 

Tussenmodel 

Participatiemodel 

Concessiemodel 

Een cruciale rol bij de keuze van het type grondexploitatie zijn de grondposities. 

lnlevermodel 

In het inlevermodel is de grondexploitatie puur een gemeentelijke taak. De volledige 

gronduitgifte, het bouwrijp maken en het stedenbouwkundig ontwerp is de verantwoordelijkheid 

van de gemeente. De grondeigenaren dragen de grand over aan de gemeente tegen een 

13 Grootbedrijf, oktober 1998 
14 lnterdepartenemtale Commissie Economische Structuurversterking 

15 W.K. Korthals Altes en B. de Graaf, 1998 
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bepaalde inbrengwaarde. Deze inbrengwaarde is meestal lager dan de prijs waartegen 
marktpartijen de grand hebben verworven. Om dit disagio goed te kunnen maken, krijgen de 
marktpartijen ontwikkel- of bouwrechten van de gemeente. 

Tussenmodel 

Bij het tussenmodel blijft de gemeente in hoofdzaak wel verantwoordelijk voor de 
grondexploitatie, maar marktpartijen warden expliciet ingeschakeld, om bijvoorbeeld gronden te 
verwerven en mee te praten over het stedenbouwkundig plan. Hierdoor is het niet geheel 
duidelijk wat de einduitkomst is. Kwesties als inbrengwaarde, disagio's en ontwikkelclaims, maar 
ook zaken als infrastructuur en afzetrisico's zijn hier van belang. In een later stadium kan de 
samenwerking verder geformaliseerd warden. 

Participatiemodel 

In het participatiemodel wordt op basis van een globale en soms meer gedetailleerde raming 
van kosten, opbrengsten en fasering van een project een grondexploitatie-opzet gemaakt. Deze 
opzet is het vertrekpunt van de samenwerking. Het project wordt voor gezamenlijk risico 
uitgevoerd. Bepaalde risico's kunnen buiten de gezamenlijke grondexploitatie warden gehouden. 
Er kan warden afgesproken dat de marktpartij taakstellend een onderdeel van de 
grondexploitatie realiseert. Andere risico's (bijvoorbeeld bodemsanering) kunnen bijvoorbeeld bij 
de publieke partij warden gelegd. Deze vorm van samenwerking zal vooral voor kunnen komen 
indien er nag onzekerheden in de concrete vormgeving van de locatie zitten. Vooral grotere en 
langer lopende projecten komen in aanmerking. De toegevoegde waarde voor de betrokkenen 

moet onderkend warden. Voor de marktpartij wisselt deze, afhankelijk van het karakter van de 
partij . Vaak ligt ze in het verkrijgen van bouw- of ontwikkelrechten in het gebied. Participatie 
maakt bovendien invloed op de kwaliteit van het product bouwkavel mogelijk. Bijvoorbeeld door 
het meebeslissen over kwaliteit en inrichting van de openbare ruimte. Mogelijke winst op de 
grondexploitatie blijkt in de praktijk geen belangrijk motief te zijn. Wei kan het voor een 
marktpartij aantrekkelijk zijn te bedingen dat zelf tot bouwrijp maken kan warden overgegaan. 
Voor een gemeente kan risicoreductie een belangrijk motief zijn. 
Het participatiemodel kent 2 varianten: 
1. Beperkte deling van risico's. De private sector neemt een deel van het risico. De gemeente 

houdt echter het deel met het grootste risico. 

2. Volledige deling van risico's. Seide partijen delen volledig in het risico. Hierbij warden enkele 
politieke en maatschappelijke risico's voor de marktsector uitgezonderd. 

Concessiemodel 

In het concessiemodel warden bepaalde activiteiten binnen de grondexploitatie, op basis van 
vaste randvoorwaarden, tegen een bepaald bedrag in concessie door marktpartijen uitgevoerd. 
De aanpak staat in het verlengde van de (klassieke) projectontwikkelingsovereenkomst. 
Verschillende activiteiten kunnen op deze wijze warden uitbesteed: verwerving, plandetaillering, 
het uitvoeren van bouwrijp maken en de gronduitgifte, al dan niet in combinatie. 
Een concessie zal vooral in aanmerking komen voor kleinere en beter overzienbare 
(deel)projecten . Eventuele risico's in verband met publieke besluitvorming zullen moeten zijn 
afgekaart. Anders zal het voor marktpartijen onaantrekkelijk zijn om voor deze vorm van 
samenwerking te kiezen . Voor de gemeente heeft de concessie-overeenkomst als voordeel dat 
veel risico's kunnen warden afgedekt en een slagvaardige uitvoering gewaarborgd is. De 
gemeente levert echter veel in op haar invloed op de planontwikkeling. Zeker als het aankomt op 
de kwaliteit van de voorzieningen die in de openbare ruimte warden gerealiseerd, zijn de 
problemen op langere termijn toch voor de gemeente. 
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Het concessiemodel in extreme vorm wordt het uitbestedingsmodel genoemd. In dit model laat 

de gemeente alle taken en verantwoordelijkheden over aan de marktpartijen. De marktsector 

draagt het volledige risico op de grondexploitatie. De gemeente draagt zorg voor het bestuurlijke 
en planologische kader. 

De invloed die de marktpartijen kunnen uitoefenen op het residu wisselt sterk ten aanzien van 
de verschillende onderhandelingsmodellen. De maximale invloed van marktpartijen op het 

residu ontstaat bij het concessiemodel. 
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4. Grondexploitatieberekeningen 

4. 1 lnleiding 

g ro nd e x p Io itatie bere ken i ng en 

In hoofdstuk 2 van dit onderzoek (procesfasering binnenstedelijke gebiedsontwikkeling) is 

gesteld dat voor een optimalisering van de grondexploitatie bij meervoudig ruimtegebruik twee 

aspecten van belang 2ijn . Ten eerste is van belang wat het renderend vermogen is van de 

functies die toegevoegd worden aan het plangebied. Ten tweede is van belang in welke mate 

het renderend vermogen van de toegevoegde functies daadwerkelijk inge2et kan worden ten 

behoeve van de extra kosten van de overklui2ingsconstructie. 

Om het renderend vermogen van de toegevoegde vastgoedobjecten in beeld te kunnen brengen 

teneinde de haalbaarheid in2ichtelijk te maken, is een gedegen berekeningsmethode nodig. In 

dit hoofdstuk wordt ingegaan op de berekeningsmethoden van een grondexploitatie. 

Allereerst wordt omschreven welke berekeningsmethoden worden gehanteerd voor een 

grondexploitatie (paragraaf 4.2). In paragraaf 4.3 wordt dieper ingegaan op de residuele 

waardemethode. Vervolgens wordt in paragraaf 4.4 het marktsysteem bij de residuele 

waardemethode beschreven. De toepassing van de residuele waardemethode bij meervoudig 

ruimtegebruik wordt beschreven in paragraaf 4.5. 

4.2 Berekeningsmethoden 

Er vanuit gaande dat er een 20 goed mogelijk resultaat behaald moet worden uit de 

grondexploitatie, is een gedegen onderbouwing nood2akelijk. Op de2e wij2e kan in2ichtelijk 

worden gemaakt of de cashflow uit de grondexploitatie van het plangebied 2odanig is, dat 

daaruit bij de actoren substantiele bedragen vrijkomen. 

De verschillende rekenmethodes die voor de grondexploitatie gehanteerd worden, 2ijn ender 

andere16
: 

• Dynamische eindwaardemethode 

• Contante waardemethode 

• Residuele waardemethode. 

De2e drie methodes worden hieronder toegelicht. 

Dynamische eindwaardemethode 
De dynamische eindwaardemethode vindt 2ijn grondslag in het 2ogenaamde 'Bruine boekje' 

(grondkosten woningbouw) en 'Blauwe boekje' (grondkosten bestemmingsplan) . Met enkele 

eenvoudige vuistregels werden volgens de2e boekjes de rentekosten toegerekend. 

Tegenwoordig is het algemeen gebruikelijk om in een grondexploitatieberekening 20 nauwkeurig 

mogelijk de renteverlie2en te bepalen. Daartoe moeten alle kosten en opbrengsten worden 

geactiveerd op het moment van optreden. Vervolgens worden de2e kasstromen vermeerderd 

met de samengestelde interest op einddatum. De einddatum is het einde van de laatste 

16 Vastgoed financieel , 1995 
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financiele activiteit. Zo ontstaat de eindwaarde van alle kosten en opbrengsten. Het verschil 
tussen kosten en opbrengsten is de eindwaarde van de marge. 
Deze berekeningswijze wordt de statische eindwaardeberekening genoemd. Met de statische 
berekeningsmethocle is het zeer goed mogelijk om de invloed vast te stellen van het vroegtijdig 
verwerven van de gronden ten opzichte van verwerving gedurende de looptijd. 

Wordt naast het effect van renteverliezen ook de invloed van kostenstijging en eventueel ook 
van opbrengstenstijging berekend, dan is er sprake van een dynamische 
eindwaardeberekening. De dynamische eindwaardeberekening biedt derhalve de mogelijkheid 
om kosten en opbrengsten op diverse tijdstippen gedurende de exploitatie te berekenen, 
uitgaande van het prijspeil op een bepaalde datum, rekening houdende met werkelijke en/of 
geraamde kosten- en opbrengstenstijgingen. Hierbij is een faseringsschema vereist waarin 
zowel de investeringen als de opbrengsten in de tijd zijn uitgezet. Door deze jaarlijks te 
verhogen met een te verwachten kosten- en opbrengstenstijgingspercentage kunnen de 
budgetten over de gehele exploitatieduur jaarlijks ingeschat worden. Aan de hand van het zo 
weergegeven investerings- en opbrengstenverloop kan het financieringsschema bepaald 
worden. Om de investeringen en de opbrengsten met elkaar vergelijkbaar te kunnen maken 
worden deze bedragen over de periocle tot de einddatum van de exploitatie met intern te 
hanteren (theoretisch) renteverlies respectievelijk rentewinst belast. 

Contante waardemethode 
De contante waardemethocle is een variant op de eindwaardemethocle. Bij deze methocle 
worden alle kosten en opbrengsten contant gemaakt naar de dag van start van het project (dit 
in tegenstelling tot de eindwaardeberekening waar alle kosten en opbrengsten naar het moment 
van de laatste financiele activiteit worden gebracht). Het verschil tussen kosten en opbrengsten 
is de contante waarde van de marge. 

Residuele waardemethode 
De ontwikkeling van grote complexe plangebieden vraagt honderden miljoenen tot miljarden 
aan investeringen en laat de bovengenoemde klassieke berekeningsmethoclen niet meer toe. 
De financiele risico's bij de ontwikkeling van deze complexe plangebieden zijn groot. Dit vraagt 
om berekeningsmethoclieken waarin de kosten, opbrengsten en risico's worden afgestemd op 
hun invloedsfactoren. Een voorbeeld van zo'n berekeningsmethocliek die momenteel veel 
wordt gehanteerd is de residuele waardemethocle. 

Bij de residuele waardemethocle wordt de zogenaamde 'marktwaarde' van grond afgeleid uit de 
mogelijke opbrengsten van activiteiten die op deze grond kunnen worden uitgevoerd. De 
residuele waardemethode bepaalt de waarde van de grond door de mogelijke marktwaarde van 
de vastgoedobjecten (grond en gebouw) of de huuropbrengsten van de bebouwing te 
kapitaliseren en hier de kosten voor de bouw vanaf te trekken. Het op deze manier bepalen 
van de 'marktwaarde' van de grond is in sterke mate afhankelijk van welk gebruik van de grond 
als meest optimaal wordt beschouwd, met andere woorden, welke activiteiten en 
bestemmingen bij de residuele waardemethocle als uitgangspunt worden genomen. 
De berekeningsvolgorde van de residuele waardemethocle staat als het ware op zijn kop ten 
opzichte van de klassieke methocle. 

Voor langlopende ontwikkelingen is de residuele waardebepaling veel stabieler en 
betrouwbaarder dan de klassieke methocles. Bij de klassieke methocles wordt de grondprijs 
namelijk bepaald door de sterk fluctuerende en door emoties bepaalde marktwaarde van de 
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grond. De residuele waardemethode is de enige methode die te gebruiken is voor PPS
modellen en berekeningen van langlopende grondexploitaties. 
De residuele waardemethode biedt inzicht in de haalbaarheid per functie, wat van belang is bij 
complexe grondexploitaties als bij gebiedsontwikkeling, waarbij verschillende functionaliteiten 
in het ontwerp gebundeld worden. In het kader van dit onderzoek dient inzicht verkregen te 
worden in de haalbaarheid van de functies wonen, werken en infrastructuur bij de toepassing 
van gebiedsontwikkeling met meervoudig ruimtegebruik. De residuele waardemethode wordt 
daarom als basis genomen voor dit onderzoek. In de volgende paragraaf wordt dieper 
ingegaan op de residuele waardemethode. 

4.3 Residue/e waardemethode 

De residuele waardemethode is een 'afpelmethode' op basis waarvan de grondwaarde bepaald 
kan worden. In de economische theorie wordt deze methode ook wel 'backward pricing' 
genoemd. Doel van deze methode is een zo optimaal mogelijke grondopbrengst te behalen. 

De residuele grondwaarde is het bedrag wat resteert ten behoeve van de dekking van de 
grondkosten, nadat van de toegekende commerciele waarde van het (de) vastgoedobject(en) 
de met de realisatie gemoeide bouw- en bijkomende kosten van alle functies worden 
afgetrokken. Figuur 4.1 geeft de methode van het bepalen van de residuele grondwaarde 
grafisch weer, bij een commercieel haalbare realisatie. Dit figuur beschrijft een 
planontwikkeling met commercieel vastgoed (CV), woningen en infrastructuur. De 
infrastructuur wordt hierbij , net als het commercieel vastgoed en de woningen, gezien als een 
functie. 

Figuur 4. 1: Residuele grondwaardemethode bij een commercieel haalbare situatie 
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Er zal bij de residuele grondwaardeberekening een (commerciele) afweging warden gemaakt 
van de kwaliteit van het/ de te ontwikkelen vastgoedobject(en) ten opzichte van het financieel 

resultaat. In hoofdstuk 2 is omschreven dat de kwaliteit van de vastgoedobjecten wordt bepaald 
door de marktconformiteit, de integraliteit (sociaal-fysiek en economisch) en de ruimtelijk
functionele kwaliteit. 

De gehanteerde begrippen die een rol spelen bij de residuele waardemethode zijn hieronder 

omschreven. 

Overheidsbijdrage 

De overheidsbijdrage kan bestaan uit subsidies en/of heffingen. 
In het vorige hoofdstuk is reeds aangegeven dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat een 

bijdrage zal moeten leveren in de kosten van de infrastructuur via het MIT 
(Meerjarenprogramma lnfrastructuur en Transport). Bovendien is het mogelijk dat andere 
ministeries een bijdrage leveren, bijvoorbeeld het ministerie van VROM in het kader van de 
generieke grondkostensubsidies. Daarnaast kan bijvoorbeeld het ministerie van Economische 
Zaken een financiele ondersteuning geven voor de overkluizing van de infrastructuur vanuit de 

investeringsimpuls ICES. 

Commerciele waarde 

Bij een samenhangende gebiedsontwikkeling geldt voor de commerciele waarde de som van de 
commerciele waarden van de in het gebied te realiseren vastgoedobjecten. De commerciele 
waarde is over het algemeen de beleggingswaarde van een vastgoedobject. Dit is de waarde 
van een te acquireren vastgoedobject, op basis waarvan dat object in portefeuille genomen zou 
kunnen warden. Bij particulier woningbezit wordt de term beleggingswaarde niet gehanteerd, 
daar de commerciele waarde van de woning veelal hoger is dan de beleggingswaarde. Bij 
particulier woningbezit wordt de vrij-op-naam-prijs (VON-prijs) van de nieuwbouwwoning 

gehanteerd. 

De beleggingswaarde per vastgoedobject wordt aangeduid middels de volgende formule: 

Beleggingswaarde = Oiaa,1 /bar 

Hierbij is O iaa,1 de opbrengst van de nieuwe onroerende zaak in het eerste jaar van 
ingebruikname. De opbrengst wordt bij deze benadering gedefinieerd als de te verwachten 
huuropbrengst in het eerste jaar. Deze opbrengst dient beschouwd te warden exclusief 
eventuele leegstandsrisico's. De bar is het gewenste bruto aanvangsrendement. 

De totale commerciele waarde van het plangebied is de som van de commerciele waarden van 
de diverse binnen het plan te realiseren functies, met inachtneming van de verschillen in 
commerciele waarde die zich binnen een functie kunnen voordoen. 

Bouw- en bijkomendekosten 

Er zijn verschillende omschrijvingen van het begrip bouwkosten in omloop. Onder de ruime 
omschrijving van bouwkosten warden alle kosten gerekend die tot de stichtingskosten van een 
vastgoedobject behoren en die geen grondkosten zijn . Hierbij zijn de bouwkosten weer onder te 

verdelen in de aanneemsom en de bijkomende kosten. 

39 



Gronde x ploitaties b i j meervoud i g ruimtegebru ik g ronde x p l oitatiebe re k e n i ngen 

In dit onderzoek wordt de indeling gehanteerd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
bouwkosten en bijkomende kosten. De bouwkosten zijn gelijk aan de aanneemsom, bestaande 
uit de directe bouwkosten en indirecte bouwkosten, inclusief de staartkosten. De bijkomende 
kosten zijn de kosten om een plan te ontwikkelen. Het betreft de kosten voor honoraria (voor 
bijvoorbeeld de architect), legeskosten, rentekosten, notariskosten, etc. 
Onder het totaal van bouw- en bijkomende kosten warden de stichtingskosten verstaan. 

Voor de ontwikkelaar is het belangrijkste investeringscriterium of een minimaal vereist 
projectresultaat gehaald wordt. De ontwikkelaar verdisconteert in de stichtingskosten (exclusief 
grand) een premie (ontwikkelingskosten) om zich tegen projectrisico's in te dekken en een 
(minimale) winst te maken voor de tijd en moeite die verbonden zijn aan het creeren van een 
'asset' . Deze opslag voor risico en winst hangt ender meer af van het type ontwikkeling, de 

omvang van het project, de ontwikkelingsperiode, de marktomstandigheden en de mate van 
voorverhuur of voorverkoop. 
Het minimaal vereiste prajectresultaat voor een ontwikkelaar ligt overigens veelal hoger dan de 
reeds in de stichtingskosten verdisconteerde basiswinst. lndien de residuele waardeberekening 

wordt gemaakt zal de winst zichtbaar warden die bij verkoop gerealiseerd kan warden. De 
ontwikkelaar zal dus een deel van het 'residu' (wordt hieronder bespraken) opeisen. 

Aanleg- en bijkomende kosten 

Bij infrastructuur wordt niet gesproken over bouw- en bijkomende kosten maar over 
aanlegkosten en bijkomende kosten. De aanlegkosten zijn gelijk aan de aanneemsom, 
bestaande uit de directe aanlegkosten en de indirecte aanlegkosten, inclusief de staartkosten. 
De bijkomende kosten zijn de kosten om de infrastructuur te ontwikkelen. Het betreft de kosten 
voor honoraria (voor bijvoorbeeld de constructeur), legeskosten, rentekosten , etc. 
Hierbij dient opgemerkt te warden dat infrastructuur bij de residuele waardeberekening 
standaard wordt meegenomen in de post grondkosten. Het begrip infrastructuur omvat dan in 
het plan gelegen hoofdwegen (planstructurele voorzieningen) en langzaam
verkeervoorzieningen. Daar het in het kader van dit onderzoek gaat om grootschalige 
infrastructuur, is dit als een aparte functie meegenomen. Het voordeel hiervan is dat de invloed 
van infrastructuur op de gehele grondexploitatie inzichtelijk wordt. 

Grondproductiekosten (exc/usief verwervingskosten) 

Om de granden te kunnen bebouwen zullen er kosten gemaakt moeten warden. Deze 
grondproductiekosten omvatten de kosten van voorbereiding , bijkomende kosten, sloop en 
sanering, bouw- en woonrijp maken, renteverliezen en exploitatiewinsten. De verwervingskosten 
van de grand vallen standaard ender de grandkosten. Om de invloed van de verwervingskosten 
op het resultaat van de grondexploitatie duidelijk te kunnen zien, zijn in het kader van dit 
onderzoek de verwervingskosten buiten de post grondkosten gelaten en apart genoemd. 

Verwervingskosten 

Om de nog niet bouwrijpe grand in handen te krijgen zal er verworven moeten warden. De prijs 
die betaald wordt voor 'ruwe' bouwgrand is de verwervingsprijs. De verwervingsprijs van de 
grand is enerzijds afhankelijk van de gebruikswaarde van de huidige functie. Anderzijds is de 
prijs afhankelijk van de binnen het bestemmingsplan geboden ruimte en aangenomen 
toekomstige potentiele ontwikkelingen. De huidige functie is bij projecten op uitleggebieden 
(Vinex-locaties) veelal landbouw, akkerbouw, kassenbouw of natuurgebied. Voor prajecten in 
binnenstedelijke gebieden is vaak sprake van bestaande vastgoedobjecten. De waarde van 
deze vastgoedobjecten wordt vaak uitgedrukt in de huidige boekwaarde. De boekwaarde heeft 
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betrekking op het totaal aan kosten die op het plangebied drukken. Het gaat hierbij om het totaal 
aan in het verleden gedane investeringen, na aftrek van de afschrijvingen. Bij binnenstedelijke 

locaties zijn de verwervingskosten voor de grand tenminste gelijk aan de boekwaarde. 

Residuele grondwaarde van de bouwrijpe grond 

De residuele grandwaarde van de bouwrijpe grand wordt bepaald door de totale commerciele 

waarde van alle functies te verminderen met de totale bouw-, aanleg- en bijkomende kosten van 

alle functies. De residuele grandwaarde van bouwrijpe grand is de prijs die theoretisch gezien 

voor de ontwikkelaar nag net acceptabel kan zijn , gegeven zijn financiele uitgangspunten en de 

verwachte marktontwikkelingen. Het financieel uitgangspunt van een ontwikkelaar kan 

bijvoorbeeld ontwikkelingswinst en de rentevergoeding op ge"investeerd vermogen zijn . Een 
ontwikkelaar zal de volgende marktontwikkelingen in zijn berekening mee kunnen nemen: rente

ontwikkeling, inflatie-ontwikkeling, ontwikkeling van de door de belegger vereiste bruto 
aanvangsrendementen op vastgoed, de huur/koopprijsontwikkeling, ontwikkeling van 

afzetmogelijkheden en de aangenomen duur van de realisatie/ontwikkeling . 
De uiteindelijke prijs die voor de bouwrijpe grand wordt betaald is de gronduitgifteprijs. De 
gronduitgifteprijs is het resultaat van de onderhandelingen tussen de aanbieder en de vrager 

van bouwrijpe grand. Voor de vrager van bouwrijpe grand zal de gronduitgifteprijs een 
kostenpost in de bouwexploitatie vormen. 

Residuele grondwaarde van de niet-bouwrijpe grond 

De residuele grandwaarde van de niet-bouwrijpe grand is gelijk aan de residuele grandwaarde 
van de bouwrijpe grand exclusief de grondpraductiekosten. lndien in dit onderzoek de residuele 

grondwaarde wordt genoemd, wordt hiermee de residuele grandwaarde van de niet-bouwrijpe 
grand bedoeld. 

Residu 

Het residu wordt bepaald door de residuele grondwaarde van de bouwrijpe grand te 
verminderen met de grandproductiekosten en de verwervingskosten. Het residu kan beschouwd 
worden als de residuele grandwaardestijging, oak wel genoemd de toegevoegde waarde. 
Het residu kan oak omschreven warden als de potentiele toegevoegde waarde aan de grand 

door de verandering van de functie van de grond; bijvoorbeeld de verandering van weiland naar 
een bebouwde bestemming. Bij een bestaand binnenstedelijk gebied zal een toegevoegde 
waarde kunnen ontstaan door een kwalitatieve verbetering van het plangebied. Het residu is 
dus iets anders dan de normale 'winst en risico' want de 'winst en risico' is al verdisconteerd in 

de verschillende kostenposten. 

Bij het hanteren van de residuele waardemethode dient bedacht te warden dat de berekende 
residuele grondwaarde berekend wordt op het moment van oplevering c.q. ingebruikneming van 

de onraerende zaak. Als de transactie van de grand op een ander tijdstip plaatsvindt, betekent 
dit dat rekening gehouden moet worden met nog te ontstane renteverl iezen. 
Voor de koper (projectontwikkelaar, belegger e.d.) van de grand geldt dat de marktprijs 
(verwervingskosten van de grand) altijd lager of maximaal gelijk dient te zijn aan de residuele 
waarde, anders wordt het minimaal gewenste aanvangsrendement op voorhand al niet gehaald. 
Hierbij is het de vraag wie de residuele grondwaarde bepaalt. lndien de verkopende partij van de 

grand de residuele grondwaarde bepaalt, dan zijn de bouw-, aanleg- en bijkomende kosten 
ramingen. Vervolgens is het van belang te onderscheiden op welke markt het residu ontstaat. 
Op welke deelmarkten het residu kan ontstaan wordt bespraken in de volgende paragraaf. 
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4.4 Marktsysteem bij de residuele waardemethode 

Bij het hanteren van de residuele waardemethode wordt er een koppeling gemaakt met het 
marktsysteem en de planontwikkeling bij de productie van vastgoedobjecten. Met name de 
prijsvorming op de verschillende deelmarkten is van essentieel belang bij het bepalen van het 
residu. Bij de realisering van vastgoedobjecten zijn een aantal deelmarkten van belang17

: 

grondmarkt; 
bouwmarkt; 
vastgoedmarkt; 

overige markten. 

De verschillende elementen van de residuele waardemethode, die in de vorige paragraaf 
bespoken zijn, komen tot stand in bovenstaande deelmarkten. De Greef omschrijft de 
deelmarkten als volgt: 

De grondmarkt is om verschillende redenen een belangrijke deelmarkt. Ten eerste omdat het 
vastgoedobject een plaatsgebonden goed is. De grand en het vastgoedobject zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Daarnaast bepaalt de overheid mede via de grondmarkt haar ruimtelijke 
ordeningsbeleid door gebruik te maken van planologische instrumenten zeals bestemmingsplan 
en de mogelijkheden tot onteigening. Naast de overheid zijn er steeds vaker private partijen 
actief op de grondmarkt. Reden voor private partijen om gronden te verwerven, is het verkrijgen 
van 'bouwrecht' en het opdrachtgeverschap. 

De bouwmarkt is de markt waar het bouwproces plaatsvindt. Het is de markt waar vraag en 
aanbod van bouwcapaciteit elkaar ontmoeten voor nieuwbouw, verbetering en onderhoud. Er 
zijn verschillende typen aanbieders op de bouwmarkt, zeals de bouwondernemer en de 

projectontwikkelaar. De opdrachtgever die op de bouwmarkt als vrager optreedt, is daarna 
aanbieder op de vastgoedmarkt. 

Op de vastgoedmarkt warden zowel eigendomsrechten als gebruiksrechten verhandeld. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen huur en koop. Kenmerkend voor de koopmarkt van 
vastgoedobjecten is dat niet alleen eigendomsrechten warden verhandeld , maar dat het 

vermogensaspect in het geding is: er kunnen vermogenswinsten of -verliezen warden gemaakt. 
Op de huurmarkt warden gebruiksrechten verhandeld. 

Naast de grondmarkt, de bouwmarkt en de vastgoedmarkt zijn er overige markten die van 
invloed zijn op deze markten. De kapitaalmarkt is van belang omdat vastgoed een 
kapitaalintensief goed is en veelal vindt financiering plaats met vreemd vermogen. De rente en 
inflatieverwachtingen zijn hierbij van essentieel belang. Naast economische factoren spelen 
institutionele factoren een belangrijke rol. In Nederland kan daarbij gedacht warden aan het 
ruimtelijke ordeningsbeleid en het volkshuisvestingsbeleid en het spanningsveld tussen beide. 

Residu op de grondmarkt 
Op de grondmarkt vindt prijsvorming plaats via de verwervingsprijs, de gronduitgifteprijs en de 
grondproductieprijs voor bouwrijpe grand. Bij de prijsvorming zal rekening warden gehouden met 
de residuele waardemethode. lndien de residuele waardemethode een groat residu aangeeft, 
kan dit in elk geval een stijgende werking hebben op de verwervingsprijs en de gronduitgifteprijs. 

17 De Greef, 1997 
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Het gedeelte van het residu dat binnen de verwervingsprijs, de gronduitgifteprijs en de 
productieprijs van bouwrijpe grond wordt verrekend, wordt residu op de grondmarkt genoemd. 

Om verschillende redenen zal niet alle residu in de grondprijs worden verrekend , ofwel is de 

grondprijs niet gelijk aan de res iduele grondwaarde van de bouwrijpe grond. De eerste 
verklaring hiervoor is dat de residuele waardeberekening een berekening is die vooraf wordt 
uitgevoerd. lndien bijvoorbeeld de economische waarde niet goed ingeschat is, kan er een 
residu op andere deelmarkten terecht komen. Ten tweede komt de grondprijs vaak tot stand op 
basis van een onderhandelingsproces, waardoor de grondprijs, om verschillende redenen, lager 

of hoger kan worden vastgesteld . 

Het residu op de grondmarkt kan bij verschillende partijen in handen komen: 

• eigenaar van de ruwe bouwgrond: het bedrag waarvoor de ruwe bouwgrond gekocht wordt is 
hoger dan de op dat moment geldende gebruikswaarde; 

• producent van bouwrijpe grond: de uitvoerende aannemer van bouwrijpe grond krijgt een 
zeer goede prijs voor zijn werkzaamheden in relatie tot zijn kosten; 

• de gronduitgever van de bouwrijpe grond. 

Residu op de bouwmarkt 
Op de bouwmarkt vindt prijsvorming plaats ten aanzien van de bouw- en bijkomende 
werkzaamheden. Naast factoren als marktverhoudingen, een ongunstige bedrijfsbezetting , 

betalingscondities, concurrentie speelt het residu een belangrijke rol bij de prijsvorming. Het 
residu op de bouwmarkt is naast het residu dat ontstaat bij prijsvorming van de bouw- en 
bijkomende kosten, ook het verschil tussen de residuele grondwaarde en de gerealiseerde 
gronduitgifte prijs (ofwel het bedrag als van de commerciele waarde de stichtingskosten en de 
gronduitgifteprijs in mindering worden gebracht). Dit residu ontstaat dus omdat de 
gronduitgifteprijs niet gelijk is aan de residuele grondwaarde. 

Zoals eerder opgemerkt wordt bij de stichtingskosten al een geaccepteerde winst en risico 
opgenomen. Het residu op de bouwmarkt is een extreme vorm van winst waar geen kosten of 
risico tegenover staan. Naast het residu kan de ontwikkelaar/bouwer ook nog een winst maken 

op zijn werkzaamheden indien een voor hem goede aanbiedersprijs wordt geaccepteerd. 

Het residu op de bouwmarkt kan bij twee partijen in handen komen: 
• projectontwikkelaar: dit residu komt tot stand bij de projectontwikkeling; veelal is dit de taak 

van een projectontwikkelaar en soms neemt een belegger of een corporatie ook 
ontwikkelingswerkzaamheden op zich; 

• bouwondernemer: dit residu kan tot stand komen tijdens de bouwproductie; bij de 
bouwproductie zijn de projectontwikkelaars, aannemers en onderaannemers actief. 

Residu op de vastgoedmarkt 
Het residu op de vastgoedmarkt ontstaat indien het nieuwe vastgoedobject in het economische 
verkeer bij uitgifte meer waard blijkt te zijn dan het totaal aan gemaakte kosten. Er is in dit geval 
dus sprake van een verschil tussen de aanvankelijk geraamde commerciele waarde en de 
feitelijke marktwaarde op dat moment van het vastgoedobject. Ten tijde van de planontwikkeling 
bepaalt men aan de hand van aannames de commerciele waarde. Deze aannames zijn 
gebaseerd op marktonderzoek, ervaring en kennis. Blijkt de berekende commerciele waarde 
van de in het berekening opgenomen vastgoed bij oplevering niet gelijk te zijn aan de 
marktwaarde op dat moment, dan verkrijgt de eerste koper van het vastgoedobject in een 

43 



Gronde x ploitaties bij mee r voudig ru i mtegebrui k g ro n d e x p I oitatiebere ken in gen 

moment een vermogenswinst of -verlies dat respectievelijk opgeteld of afgetrokken moet 
warden van het berekende aanvankelijke residu . 

lndien de uitgifteprijs van het vastgoedobject (de op voorhand aangenomen commerciele 
waarde) bij de uitgifte niet wordt aangepast aan de marktwaarde in het economische verkeer, is 
het residu op de vastgoedmarkt voor de eerste koper. lndien de uitgifteprijs van het 
vastgoedobject wel wordt bijgesteld, kan het residu op verschillende plaatsen terechtkomen, 

afhankelijk van de afspraken die de actoren hebben gemaakt. In een 
samenwerkingsovereenkomst wordt tegenwoordig vaak een bepaling opgenomen waarin deze 
zaken geregeld warden. 

De partij(en) die het eventuele residu op de vastgoedmarkt in handen krijgt (krijgen), is (zijn) dus 

afhankelijk van de bijstelling van de uitgifteprijs: 
• de ontwikkelaar van het project, dit is het geval als de uitgifteprijs wordt bijgesteld. Partijen 

die hiervoor in aanmerking komen zijn de projectontwikkelaar en de gemeente, maar ook een 
ontwikkelende belegger, ontwikkelende corporatie en een makelaar kunnen dit residu in 

handen krijgen; 
• de eerste koper: deze krijgt het eventuele residu in handen als de uitgifteprijs niet wordt 

bijgesteld. 

Het residu is dus onderverdeeld in het residu op de grondmarkt, het residu op de bouwmarkt en 
het residu op de vastgoedmarkt. Per deelmarkt is er dus nog een verder uitsplitsing van het 
residu mogelijk. Deze verdere uitsplitsing is gekoppeld aan de participatie van actoren op de 

deelmarkten. 
Bij het principe van 'de winnaar betaalt' is het dus van belang welke partij welk residu in handen 
krijgt. Daarnaast geeft de opsplitsing van het residu inzicht waar, door het uitvoeren van 
kwalitatieve verbeteringen in het plan, eventueel extra vermogenswinsten terecht komen. 
Hierdoor warden de kwalitatieve verbeteringen beter inzichtelijk en beter kwantificeerbaar. 

Per project kan het sterk verschillen welke actoren nu daadwerkelijk betrokken zijn bij de 

verschillende residuen . In hoofdstuk 3 is ingegaan op de actoren van projecten met meervoudig 
ruimtegebruik en op welke wijze zij kunnen participeren in deze projecten. Hieraan is te relateren 
op welke markt zij actief zijn. In de volgende paragraaf wordt de residuele waardemethode 
omschreven van projecten met meervoudig ruimtegebru ik. 

4.5 Residue/e waardemethode bij meervoudig ruimtegebruik 

In deze paragraaf wordt aan de hand van de residuele waardemethode ingegaan op de 
financiele transformaties van het grondexploitatieresultaat bij meervoudig ruimtegebruik. Met 
meervoudig ruimtegebruik wordt in het kader van dit onderzoek de overkluizing van 
infrastructuur met vastgoedobjecten verstaan. Om de transformatie van het 
grondexploitatieresultaat van meervoudig ruimtegebruik inzichtelijk te maken wordt eerst 
ingegaan op de effecten van grootschalige infrastructuur op de waarde van vastgoedobjecten. 
De residuele waardeberekening die reeds besproken is in figuur 4.1, geeft de situatie weer van 
een plangebied waar grootschalige infrastructuur wordt ingepast. Een belangrijk aspect bij de 
grondexploitatie van plangebieden waarbij grootschalige infrastructuur wordt opgenomen is dat 
de commerciele waarde van de vastgoedobjecten een positieve waardeontwikkeling vertonen 
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ten gevolge van de realisatie van de infrastructuur. Door de realisatie van de infrastructuur 
wordt het plangebied onder andere beter bereikbaar en kunnen er bijvoorbeeld zichtlocaties 
ontstaan, wat een locatie aantrekkelijk maakt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de invloed 
van grootschalige infrastructuur op de waarde van woningen anders kan zijn dan op de waarde 
van commercieel vastgoed (kantoren, detailhandel, recreatie). Bovendien kan grootschalige 
infrastructuur door bijvoorbeeld geluidsoverlast, negatieve milieu-effecten en veiligheid, ook 
een negatief effect hebben op de waarde van de vastgoedobjecten (met name woningen). 

De toepassing van meervoudig ruimtegebruik in een plangebied heeft gevolgen voor het 
grondexploitatieresultaat. Niet alleen de kosten zullen aanzienlijk toenemen door de 
overkluizingsconstructie, ook de opbrengsten zullen een transformatie ondergaan. Figuur 4.2 
geeft de transformatie weer die de residuele waardeberekening van een plangebied met 
meervoudig ruimtegebruik maakt in vergelijking met een plangebied waar de infrastructuur op 
maaiveld wordt aangelegd. In het midden is de residuele waardeberekening van de situatie bij 
aanleg van de infrastructuur op maaiveld aangegeven (figuur 4.1 ). De buitenste kolommen 
geven de transformatie van de opbrengsten en de kosten bij meervoudig ruimtegebruik weer. 

Figuur 4.2: Residue/e waardeberekening bij plangebieden met inpassing van grootschalige 

infrastructuur middels meervoudig ruimtegebruik. 
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Een stijging van de commerciele waarde ontstaat enerzijds door schaalvergroting. De totale 
economische waarde van de vastgoedobjecten zal stijgen doordat er meer vierkante meters 
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grond kunnen worden uitgegeven ten behoeve van vastgoedobjecten. De grond boven de 
infrastructuur kan opnieuw uitgegeven worden voor de realisatie van vastgoedobjecten. 

Daarnaast zal het gebied een kwalitatieve transformatie ondergaan, wat zijn invloed zal hebben 
op de commerciele waarde van de vastgoedobjecten. Er zal een aantrekkelijk gebied 
gecreeerd kunnen worden wat een stijging van de economische waarde van commercieel 
vastgoed en woningen tot gevolg heeft. Echter bestaat ook de mogelijkheid dat de waarde per 
eenheid vastgoed daalt, bijvoorbeeld doordat de zichtlocaties verdwijnen. De 
waardevermeerdering ten gevolge van de schaalvergroting zal dan groter moeten zijn dan de 
waardevermindering ten gevolge van de kwaliteitsvermindering, om als totaal plan alsnog een 
opbrengstenverhoging te realiseren. 
De overheidsbijdrage van Rijkswaterstaat aan de infrastructuur zal niet toenemen, ondanks dat 
de kosten van ondergrondse inpassing toenemen. Rijkswaterstaat heeft immers primair geen 
belang bij een ondergrondse inpassing van de infrastructuur. Zij zullen dus alleen bereid zijn te 
betalen sec voor de infrastructuur. 
De gemeente kan belang hebben bij de aanleg van de infrastructuur, maar kan ook de 
kwalitatieve verbetering van de ondergrondse inpassing belangrijk vinden. Wellicht dat de 
gemeente dan een bijdrage levert in de vorm van een subsidie. 

Transformatie van de kosten 

Aan een hoogwaardige inpassing van grootschalige infrastructuur door de overkluizing zijn 
vaak aanzienlijk hogere kosten verbonden dan aan een minimale inpassing op maaiveld. In 
haar concept-rapport "lnpassing van Rijkswegen in stedelijke omgeving" geeft de Bouwdienst 
Rijkswaterstaat een vergelijkend overzicht van de kosten van een 7-tal uitvoeringsconstructies 
voor een 2x4 strooks autosnelweg. Hieruit blijkt dat de extra kosten die verbonden zijn aan de 
ondergrondse inpassing van 4 kilometer 2x4-strookssnelweg kunnen oplopen tot een factor 3 
bij een holle dijk, een factor 5 bij een conventionele tunnel en een factor 10 bij het gebruik van 
boortunnels. 

Bovendien nemen aan de kant van de kosten de bouw- en bijkomende kosten toe, doordat er 
door de overkluizing meer vastgoedobjecten gerealiseerd kunnen worden. 

Transformatie residu 

Bij de toepassing van meervoudig ruimtegebruik is het de vraag of de opbrengstenstijging van 
de vastgoedobjecten kan afwegen tegen de meerkosten voor de overkluizjngsconstructie. In 
feite zoals reeds gesteld, is het renderend vermogen van de functies in het plangebied 
voldoende, zodat deze afwegen tegen de extra kosten van de overkluizingsconstructie en 
daarmee het plan financieel haalbaar is. 

Of het programma met meervoudig ruimtegebruik daadwerkelijk financieel haalbaar is hangt 
mede af van het feit of het renderend vermogen van de vastgoedobjecten daadwerkelijk 
vrijgemaakt kan worden ten behoeve van de investering in de overkluizingsconstructie. Het 
kostenverhaalinstrumentarium dat momenteel in Nederland wordt toegepast, wordt in het 
volgende hoofdstuk besproken. 
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5. Kostenverhaal instrumentarium 

5.1 lnleiding 

Om daadwerkelijk tot een optimalisering van het grondexploitatieresultaat van een project met 
meervoudig ruimtegebruik te komen is het mede van belang in welke mate het renderend 

vermogen van de toegevoegde vastgoedobjecten inge2et kan warden ten behoeve van de extra 
kosten van de overklui2ingsconstructie. Dit is het principe van kostenverhaal. 

In dit hoofdstuk wordt in2icht verkregen in het kostenverhaalinstrumentarium dat momenteel in 
Nederland toegepast wordt. Hierbij wordt eerst ingegaan op het principe van kostenverhaal 
(paragraaf 5.2). Vervolgens wordt in paragraaf 5.3 ingegaan op de instrumenten voor 

kostenverhaal die momenteel gehanteerd warden. Tenslotte wordt in paragraaf 5.4 ingegaan op 

mogelijk nieuwe instrumenten waarmee wellicht het kostenverhaal in de toekomst vergroot kan 
warden. 

5.2 Principe van kostenverhaal 

In de naoorlogse praktijk van de jaren 1950-1990 was de grondexploitatie een taak van met 
name de gemeente. De ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties op de uitleggebieden verliep 
veelal volgens de actieve grondpolitiek, ondanks dat de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) 
en de daaruit voortvloeiende jurisprudentie uitgaat van particulier initiatief. De belangrijkste 

reden voor een actieve grondpolitiek is dat in de uitgifteprijs van de bouwkavels de kosten die 
gemaakt warden voor verwerving, bouw- en woonrijp maken, waaronder oak aanleg van 
infrastructuur, 2oveel mogelijk verdisconteerd kunnen warden. Bovendien kunnen 2e in de 
uitgifteprijs overdrachtskosten en winst berekenen. De uitgifte van bouwpercelen vormt daarin 
het sluitstuk van het grondexploitatieproces. Financieel is dit een activiteit die voor de gemeente 

veel risico's met 2ich meebrengt. Het gaat om een langdurige financiele betrokkenheid, waarvan 
de uitkomst sterk afhankelijk is van marktontwikkelingen. Voor veel gemeenten vormen 
grondexploitaties het grootste financiele risico dat 2ij nemen. 
Voor het voeren van een actief grondbeleid is het van belang dat de gemeente het eigendom 
verwerft van de gronden in het te ontwikkelen plangebied. Het instrumentarium dat de gemeente 
be2it ten behoeve van grondverwerving bestaat uit: 
• Minnelijke verwerving; 
• Onteigening; 

• Voorkeursrecht. 
In paragraaf 5.3 wordt ingegaan op de inhoud en effectiviteit van de2e instrumenten. 

De afgelopen 1 0 jaar 2ijn de verhoudingen op de grondmarkt veranderd . De oorzaken hiervan 

2ijn het sterk afgenomen aandeel sociale woningbouw, de verdere concentratie van de 
omvangrijke woningbouw op een beperkt aantal locaties en het feit dat over de2e locaties in alle 
openbaarheid wordt gediscussieerd. De risico-rendementsverhoudingen van investeringen in 
grondposities 2ijn 20 aanmerkelijk gunstiger geworden. Dit is niet 2onder gevolgen gebleven. 

Tegenwoordig gaan particuliere exploitanten vaak in een vroegtijdig stadium van de 
planvoorbereiding over tot anticiperende aankopen om 2odoende bij de planrealisatie betrokken 
te 2ijn. Hierdoor wordt het voor de gemeente moeilijker alle gronden in de te ontwikkelen 
plangebieden aan te kopen. Bovendien 2ijn particuliere grondeigenaren niet meer 20 snel bereid 
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hun gronden te verkopen aan de gemeenten. Particuliere grondeigenaren, zoals 
projectontwikkelaars die beslag weten te leggen op bouwgronden, ontplooien zelf initiatieven 
met betrekking tot grand- en bouwexploitaties. Deze bouwgronden zijn niet te onteigenen als de 
particuliere grondeigenaren de door de gemeente gewenste plannen zelf kunnen realiseren . 
Hierdoor ontstaat een situatie van (gedwongen) passief grondbeleid door de gemeente. 
In andere situaties gaat de overheid bewust over tot passief grondbeleid, omdat 
projectontwikkelaars een duidelijke meerwaarde kunnen bezorgen. Deze meerwaarde van 
projectontwikkelaars zit met name in een betere kennis van de markt (met name 
koopwoningenmarkt), zij zijn in staat om snel te opereren, het vermogen risico's te dragen of 
over te nemen (doordat projectontwikkelaars bewuster omgaan met risico's en deze proberen in 
te perken). 

In sommige gevallen zal er een samenwerking warden aangegaan tussen de gemeente en de 
particuliere partijen. Tegenwoordig vindt deze samenwerking veelal plaats in de vorm van een 
publiek-private samenwerking, zoals reeds beschreven in paragraaf 3.4. De rol van de 
gemeente kan hierbij bijvoorbeeld beperkt blijven tot de werkzaamheden met betrekking tot 

planvoorbereiding en toezicht. In dergelijke gevallen warden oak infrastructurele werken geheel 
of gedeeltelijk door particuliere exploitanten uitgevoerd. 

Bij een passief grondbeleid is het van belang dat gemeenten kostenverhaal moeten kunnen 
toepassen voor de door hen gemaakte kosten in verband met bijvoorbeeld de voorbereiding van 
bestemmingsplannen en aanleg van voorzieningen van openbaar nut, waaronder de aanleg van 
infrastructuur. Bij een passief grondbeleid kunnen zij deze kosten namelijk niet verreken in de 

uitgifteprijs van de grand. 
De overheid bezit publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten die ze meer financiele 
armslag en een sterkere onderhandelingspositie geven in situaties van (gedwongen) passief 
grondbeleid . Het instrumentarium dat momenteel voor handen ligt ten behoeve van 
kostenverhaal, bestaat uit: 
• Privaatrechtelijke grondexploitatieovereenkomst gebaseerd op de exploitatieverordening; 

• Baatbelasting. 
In de paragraaf 5.3 wordt ingegaan op de inhoud en efficientie van deze instrumenten. 

In de loop der tijd hebben gemeenten geprobeerd alternatieve vergunningenstelsels op te stellen 

of de instrumenten van kostenverhaal sterk te verweven met andere, planologische, 
instrumenten. Deze proeven zijn door de rechter echter systematisch van de hand gewezen. 

Een van deze proeven was het koppelen van een bouwvergunning aan het ondertekenen van 
een exploitatieovereenkomst. In de eerste plaats is het niet toegestaan om het afgeven van een 
bouwvergunning, maar oak het starten van een artikel 19-procedure (anticipatie op een nieuw 
bestemmingsplan) of het wijzigen van een bestemmingsplan afhankelijk te stellen van het 
tekenen van een exploitatieovereenkomst. Planologische instrumenten dienen uitsluitend op hun 
inhoudelijke planologische aspecten beoordeeld te warden. In de tweede plaats heeft de rechter 
duidelijk aangegeven dat de gemeente voor kostenverhaal alleen de baatbelasting, de 
exploitatieovereenkomst en de eigen gronduitgifte ter beschikking heeft. 

Echter daar de huidige instrumenten niet kunnen voorkomen dat een deel van het residu in 
handen komt van speculanten, warden momenteel door het Rijk nieuwe kostenverhaal 
instrumenten onderzocht. Minister Pronk van VROM laat momenteel door de Rijksplanologische 
Dienst (RPO) de voor- en nadelen van een aantal instrumenten in kaart brengen. 
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Een nieuw instrument dat voorziet in het afromen van grondwaardestijging ten gevolge van 
overheidsinvesteringen is een grondexploitatieheffing. De bestemming van het geld is de 
financiering van het project dat de grondwaardestijging heeft mogelijk gemaakt. Dit instrument is 
nog geen publiekrechtelijk instrument, maar staat momenteel volop ter discussie bij 
Rijksoverheid. Hierop zal verder warden ingegaan in paragraaf 5.4. In deze paragraaf worden 
ook andere instrumenten omschreven die een mogelijke optie bieden ter aanvulling van de 
huidige kostenverhaalinstrumenten. 

Naast het bovenstaande instrumentarium krijgt de overheid een deel van de waardestijgingen 

van vastgoed in handen via ons algemeen gehanteerde belastingsysteem. De overheid ontvangt 
een deel van de waardestijging van een woning via de vermogensbelasting, het huurwaarde 
forfait, 6%-overdrachtsbelasting bij elke verkoop en successierechten bij elke erfopvolging. 
Daarnaast ontvangt de overheid een deel van de waardestijgingen via de onroerende 
zaakbelasting. Op deze algemene belastingen wordt in dit onderzoek verder niet ingegaan. 

In het onderstaande figuur zijn de mogelijkheden tot kostenverhaal voor de gemeente 
schematisch weergegeven. 

Figuur 5. 1: Kostenverhaa/ door de gemeente ten behoeve van infrastructuur 
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Bij de toepassing van kostenverhaal dient er een direct verband te bestaan tussen de kosten 
van voorzieningen van openbaar nut en de 'baat' die een onroerende zaak heeft bij deze 
voorzieningen. Hierbij is het van belang onderscheid te maken tussen kostenverhaal op 
projectniveau en kostenverhaal buiten het projectniveau, maar binnen gebiedsniveau (zoals 

omschreven in paragraaf 2.4) . 
Bij kostenverhaal wordt gekeken hoe de waardeontwikkeling door invloed van de realisering van 

de openbare voorziening, zoals infrastructuur, zich uitstraalt. 

5.3 Huidige instrumenten voor kostenverhaal 

Minnelijke verwerving 
Bij de verwerving van gronden door gemeenten is een bewust en planmatig beleid nodig. De 

kosten van verwerving zijn namelijk sterk bepalend voor het saldoresultaat en daarmee voor de 
financiele haalbaarheid van het plan (zie paragraaf 4.3; residuele grondwaarde). 

Bij minnelijke verwerving is niet alleen het tijdstip van aankoop van belang maar oak dat de 
gemeente het voor een redelijke prijs in handen krijgt. Een probleem waar de gemeente 
voortdurend mee te maken heeft is het bepalen van het juiste tijdstip voor verwerving. Te late 
verwerving van de grand werkt vertragend en daardoor kostenverhogend. Verwerving die te 
vroeg gebeurt, veroorzaakt langdurig bijschrijven van rente en verhoogt daarmee de 

boekwaarde. 
Gemeenten zullen, naar men mag aannemen , trachten om gronden te verwerven tegen prijzen 

die hun plafond vinden in het huidige gebruik. In deze situatie is de winst van de grondexploitatie 
het grootst. De praktijk wijst echter uit dat de grondprijzen stijgen naar mate het tijdstip van de 

realisering van de nieuwe bestemmingen dichterbij komt. 
In de praktijk blijkt dat bouwbedrijven die grondposities hebben ingenomen, bereid zijn om geen 
winst te nemen over de grand en soms oak wel verliezen over de grand accepteren, indien zij 
vervangende bouwclaims krijgen. lndien een gemeente in een vroegtijdig stadium kenbaar 
maakt welke consequenties zij verbindt aan het verlenen van medewerking bij zelfrealisatie van 
plannen door grondeigenaren, zal daar een grondprijsdrukkend effect vanuit kunnen gaan. 

Samengevat kent het kostenverhaal door de overheid middels minnelijke verwerving de 
volgende kenmerken : 

• Actief grondbeleid maakt het mogelijk alle productiekosten te verhalen. Hierbij kan warden 

gedacht aan de plankosten, de kosten voor bouwrijp maken, de aanlegkosten van 
voorzieningen van openbaar nut en bovenwijkse voorzieningen; 

• De grondprijzen zijn overwegend laag bij vroege aankoop. Naar mate het tijdstip van 
realisering nadert zullen de grondprijzen stijgen; 

• Er is een mogelijkheid tot een grondprijsdrukkend effect; 
• Gemeente is afhankelijk van bouwbedrijven die zelfrealisatie prefereren; 
• Risico van de grondexploitatie ligt bij de gemeente. 

Onteigening 

Onteigening is een van de meest ingrijpende middelen die de overheid ten dienste staat om het 
algemeen belang te behartigen. Particulier eigendom is immers in onze maatschappij een 
fundamenteel goed. 
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Bij onteigening wordt de verkeerswaarde gerelateerd aan de jongste grondtransacties in het 

gebied. Zadra nieuwe exploitatiemogelijkheden in het vooruitzicht komen zullen de prijzen 
stijgen. 
Er kan niet warden onteigend als grondeigenaren in staat moeten warden geacht en bereid zijn 

zelf volgens het bestemmingsplan te realiseren . In dat geval kan de gemeente niet verwerven en 
dus - afgezien van kostenverhaal - niet profiteren van de waardestijging van de grand. 

De rechtspraak met betrekking tot in welke gevallen grondeigenaren in staat moeten warden 
geacht zelf te kunnen realiseren is niet aanmoedigend voor actief gemeentelijk grondbeleid. Als 
de eigenaar zich voorziet van deskundigheid en kapitaal om de op zijn gronden geprojecteerde 
bebouwing te realiseren en oak bereid is met de gemeente een exploitatieovereenkomst aan te 
gaan, zal onteigening niet slagen. 

De kenmerken van kostenverhaal door onteigening van de gronden zijn : 
• Onteigening is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als de eigenaar van de grand zelf aan het 

bestemmingplan kan voldoen; 

• Onteigeningprocedures zijn verbonden aan een groat aantal regels en andere beperkingen; 
• Voor de verkeerswaarde zijn relatief hoge prijzen mogelijk, doordat deze waarde gerelateerd 

wordt aan de jongste grondtransacties. 

Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
Gemeenten met een bovengemeentelijke taakstelling kunnen een voorkeursrecht uitvaardigen 
op een gebied waarop ze in de toekomst willen gaan uitbreiden. Zo'n voorkeursrecht betekent 

dat, indien een eigenaar in het betreffende gebied tot verkoop van zijn grand wil overgaan, de 
gemeente de grand het eerst krijgt aangeboden, alvorens de eigenaar het aan een derde mag 
verkopen. Door het uitvaardigen van een voorkeursrecht wordt de vrijheid bij de 
verhandelbaarheid van grand ingeperkt en krijgt de gemeente de kans om een deel van de 
benodigde gronden te kopen tegen redelijke prijzen. 

Voorwaarde hiervoor is dat het voorkeursrecht op tijd wordt bevestigd. Dit wil zeggen, voordat 
marktpartijen grondposities hebben ingenomen of bindende afspraken daarover hebben 

gemaakt met de huidige eigenaar/eigenaren. Dit is vrijwel onmogelijk. Doordat er een 
bovengemeentelijke taakstelling moet zijn om tot het vestigen van een voorkeursrecht over te 
gaan, is het in veel gevallen ofwel goed te voorspellen, ofwel neergelegd in provinciale of 
rijksplannen , waar de uitbreidingen gaan plaatsvinden. Voor een gemeente is het hierdoor bijna 
niet te doen om tijdig het voorkeursrecht te laten gelden. 
Een tweede nadeel verbonden aan het voorkeursrecht is dat het initiatief van verkoop bij de 
particuliere eigenaar ligt. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een gemeente in een zeer vroeg 
stadium een voorkeursrecht vestigt, het goed mogelijk is dat ze gronden krijgt aangeboden die 
ze nag niet op korte termijn in ontwikkeling wil brengen. Koopt de gemeente op dat moment niet, 
dan heeft de particuliere eigenaar gedurende drie jaar het recht de grand te verkopen aan wie hij 

wil. Koopt de gemeente wel, dan zit ze tot de dag van de gronduitgifte met de rentelasten 
opgezadeld. Seide gevallen zijn niet ideaal voor een goede financiele planning. 

Toch wordt er wel geregeld gebruik gemaakt van het voorkeursrecht. Door het voorkeursrecht 
kunnen eigenaren van gronden die de gemeente wil onteigenen, niet meer dreigen met verkoop 
aan projectontwikkelaars om zo de onteigeningsprijs te verhogen18

. Daar de grondeigenaar 

18 NG, december 1996 
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winst wil hebben bij verkoop van zijn grand zullen de verwervingsprijzen voor de overheid vaak 
zo hoog zijn dat de grandwaardestijging voor het grootste deel naar de grandeigenaar gaat. De 
dekking van de kosten kan zo alleen warden gehaald uit de grondexploitatiewinsten 19

. 

De laatste tijd blijkt echter dat er een lek zit in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Volgens de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) praberen projectontwikkelaars steeds vaker de 
grondclaim van gemeenten te omzeilen door een contract met de grondeigenaar te tekenen. In 

een dergelijk contract draagt de grondeigenaar slechts het economisch eigendom over aan de 
ontwikkelaar en niet het juridisch eigendom. Voor de grondeigenaar is de prajectontwikkelaar 
commercieel gezien een aantrekkelijke partner. Dergelijke constructies zijn voor de rechter 

verschenen, maar deze viel in Utrecht in het voordeel uit voor de grandeigenaar. Echter de 
rechtbanken in Roermond en Den Haag vernietigden contracten in soortgelijke zaken. 
De gemeente Utrecht heeft in een brief aan Minister Pronk (VROM) en Staatssecretaris Remkes 
(Volkshuisvesting) aangedrangen op reparatie van de wet. VROM neemt geen standpunt in, 

maar verwijst naar evaluatie van de wet in het jaar 2000. 

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten heeft de volgende kenmerken: 
• De voorgeschreven formaliteiten maken de vestiging van het recht en het effectief gebruik 

daarvan een bijzonder zware belasting van het gemeentelijk apparaat. 
• Op alle locaties waar een (her)ontwikkeling op stapel staat, voorzien grondeigenaren zich 

ook na het recht van projectontwikkelingsdeskundigheid. Men kan uiteraard de grand niet 

overdragen, maar de gemeente kan inschakeling van anderen niet tegenhouden en evenmin 
de grandoverdracht na realisering (achterdeurconstructie mogelijk door splitsing economisch 
en juridisch eigendom). 

• De praktijk laat zien dat dikwijls alleen granden worden aangeboden, die pas op lange termijn 
nodig zijn . Het gebruik maken van het voorkeursrecht legt dan een zware rentelast op de 
grondexploitatie. Het niet gebruik maken van het recht wordt afgestraft, doordat de 
grondeigenaar dan geruime tijd vrij is van de aanbiedingsplicht. 

• De waardebepaling bij taxatieprocedures in het kader van de WVG is ook onderhevig aan de 
effecten van grondprijsopdrijving. Ook dit element tast het effect van het voorkeursrecht aan. 

Privaatrechtelijke grondexploitatieovereenkomst 
Gemeenten zijn het afgelopen decennium steeds meer ingespeeld geraakt op het voeren van 
onderhandelingen met private partijen (marktpartijen) . Het is overduidelijk dat beide partijen 
elkaar nodig hebben en dat er na een stevige onderhandelingsronde een compramis moet 
komen. Er warden overeenkomsten gesloten waarin de marktpartijen een belangrijke bijdrage 
leveren aan de kosten van onder andere de infrastructuur. De marktpartijen zien hiervan de 
redelijkheid in. 

Gemeenten en serieuze marktpartijen zullen dan ook deels samen proberen de frustrerende 
acties van tussenhandelaren, speculanten en landeigenaren, die weigeren gronden te verkopen, 
tegen te gaan. Gegeven de huidige marktomstandigheden en beleidsinstrumenten is het voor 
gemeenten niet altijd mogelijk een actief grondbeleid te voeren. De oplossing wordt dan ook 
terecht gezocht in een samenwerking met de marktpartijen. Deze samenwerking zal vaak 
worden vastgelegd in een exploitatieovereenkomst. Tegenwoordig gebeurt dit veelal in PPS

constructies tussen gemeenten en ontwikkelaars, zoals besproken in paragraaf 3.4. 

19 NG, december 1996 

52 



G RONDE X PLOIT A TIE S B IJ MEER VO UDI G RU IM TE G EBRU I K KO STENVERH AA L IN S TRU M E N T A RI UM 

Gemeenten mogen op het gebied van grondexploitaties slechts overeenkomsten aangaan, die 
voldoen aan de voorwaarden uit de grondexploitatieverordening. Op grand van artikel 42 van de 

Wet op de Ruimtelijke Ordening moeten gemeenten een exploitatieverordening vaststellen. 
Hierin regelt de gemeente onder welke voorwaarden zij medewerking verleent aan het in 

bouwexploitatie brengen van gronden20
. De voorwaarden uit de exploitatieverordening warden 

opgenomen in de grondexploitatieovereenkomst tussen de gemeente en de grondexploitant(en). 
De jurisprudentie inzake kostenverhaal laat zien dat geen kosten kunnen warden verhaald, 
waartoe de bevoegdheid niet is opgenomen in de grondexploitatieverordening. 

In de oude modelexploitatieverordening die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
uitgaf werd er vanuit gegaan dater alleen een exploitatieovereenkomst gesloten zou warden als 
de medewerking van de gemeente tot stand zou komen op initiatief van de private partij . 

lnmiddels is dit veranderd en kan de gemeente op twee manieren de exploitatieverordening 
gebruiken; bij eigen initiatief en bij initiatief van de private partij . Als de exploitatie plaatsvindt op 

initiatief van de gemeente wordt allereerst een aangevullend bekostigingsbesluit21 genomen. 
Vervolgens zal op basis van de methode welke is aangegeven in de exploitatieverordening en 
het aangevuld bekostigingsbesluit berekend warden hoeveel de verschillende eigenaren van 
vastgoed binnen het profijtgebied moeten betalen. De eigenaren van de vastgoedobjecten 
kunnen dan vrijwillig de exploitatieovereenkomst aangaan. Als de eigenaren weigeren een 
exploitatieovereenkomst aan te gaan, behoudt de gemeente zich het recht voor om een 
baatbelasting te heffen (hierop wordt later in deze paragraaf ingegaan). 
Als de medewerking plaats vindt op initiatief van de particulier blijft het aangevuld 
bekostigingsbesluit achterwege. Dit omdat niet door de gemeente bepaald wordt welke 
werkzaamheden uitgevoerd warden. De rechtszekerheid van het bekostigingsbesluit heeft de 

particuliere partij in dit geval niet nodig. 

Er bestaat twist of via de exploitatieverordening alle kosten kunnen warden verhaald , die ook bij 
gemeentelijke gronduitgifte op basis van een grondexploitatieberekening kunnen warden 
verhaald . Bruinsma (1999) schrijft hierover dat in de kring van bouwrechtjuristen een 
permanente discussie leeft over de vraag in hoeverre de gemeente mag gaan in het via de 
verordening doorberekenen van kosten. Er is over die vraag weinig jurisprudentie die houvast 
geeft met betrekking tot de vraag welke kosten wel en welke kosten niet in de 

exploitatieverordening als verhaalbaar mogen warden opgenomen. Wei is en wordt bij herhaling 
beslist, dat als er kosten warden verhaald de bevoegdheid daartoe uit de exploitatieverordening 

moet voortvloeien. 

Bouwrechtjuristen stellen zich verdeelt op over de te verhalen kosten. Dit heeft tot gevolg dat er 
verschillende modellen voor de exploitatieverordening gehanteerd warden. Er wordt 
onderscheidt gemaakt tussen de exloitatieverordening van de VNG en het gewijzigde model. In 
het kader van de mogelijkheden tot kostenverhaal biedt het gewijzigde model ruimere 
mogelijkheden. Dit omdat dit model een nieuw artikel 10 in de verordening heeft opgenomen. 

20 Deze vorm van medewerking moet worden onderscheiden van eventuele planologische medewerking die de 

exploitant voor de ontwikkeling van zijn bouwplan nodig heeft. 
21 Een aangevullend bekostigingsbesluit is een besluit van de gemeenteraad waarin word! aangegeven welke 

voorzieningen getroffen zullen worden, de begroting van de kosten van de voorzieningen, het gebied dat profijt heeft 

van de aan te leggen voorzieningen en de manier waarop de kosten over het onroerend goed binnen dat gebied 

omgeslagen zullen worden. 
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Dit artikel kent de volgende inhoud: 

"Artikel 10 ziet toe op de geval/en waarin de gemeentelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling 
zodanig is, dat zij PPS-overeenkomsten aangaat met grondeigenaren c.q. ontwikkelende 
partijen. De raad kan besluiten in die gevallen op basis van specifieke contracten af te wijken 
van de bepalingen van de verordening. De afwijkingen zul/en hun gronds/ag moeten vinden in 
het door de raad geformu/eerd be/eid ten aanzien van die ontwikkeling". 

De verordening biedt de mogelijkheid om voorwaarden te stellen met het oog op de effectuering 

van andere doelstellingen van grondbeleid. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
volkshuisvestelijke doeleinden, welke vertaald warden in voorgeschreven woningdifferentiaties 

en prijs/kwaliteits-verhoudingen. Aan de hand van artikel 10 kan men dus afwijkingen 
aanbrengen in de voorwaarden van de verordening op basis van specifieke contracten. Op deze 

wijze kan men speculanten aanpakken door op gronden binnen het plangebied die zij bezitten 
voorwaarden op te leggen die ongunstig zijn voor de ontwikkeling. 

Uit recente jurisprudentie valt af te leiden dat alle overeenkomsten tot kostenverhaal, welke niet 

als gronduitgifte-overeenkomsten kunnen warden aangemerkt, op de exploitatie-verordening 
moeten warden gebaseerd. Echter de algemene regels voor kostenverhaal van de verordening 
zijn niet toegesneden op stedelijke ontwikkelingen, welke slechts in een gestructureerd verband 
tussen de gemeente en de ontwikkelende partij(en) tot stand kunnen warden gebracht. Voor een 

dergelijk samenwerkingsverband is een nauwgezette fasegewijze contractering nodig, welke 
van geval tot geval zal verschillen . De financiele betrokkenheid van de gemeente (zowel wat 

betreft de te maken kosten als de te nemen risico's) bij dergelijke PPS-projecten laat zich niet in 
de verordening regelen . In dergelijke gevallen zal de raad dan ook van geval tot geval moeten 
kunnen beslissen. In feite betekent dit dat de oude modelexploitatieverordening niet is 

toegespitst op lokatieontwikkeling maar alleen op kavelontwikkeling . 

De kenmerken van de grondexploitatieovereenkomst blijkt uit de volgende punten: 
• Met de grondexploitatieovereenkomst is alleen kostenverhaal mogelijk op projectniveau; 
• Bij kostenverhaal via de verordening is het van belang dat de grondexploitatie-overeenkomst 

alleen op vrijwillige basis tot stand kan komen; doch zien marktpartijen vaak de redelijkheid 

van het leveren van een bijdrage aan kosten in ; 

• Men heeft nog weinig houvast hoever men kan gaan met kostenverhaal ; 
• Er bestaat een mogelijkheid tot het tegengaan van handelingen door speculanten met behulp 

van artikel 10 in de exploitatieverordening. 

Baatbe/asting 
De baatbelasting geldt als sluitstuk op het gemeentelijk kostenverhaal. Lukt het de gemeente 
niet op de gewenste wijze de kosten te verhalen middels een grondexploitatieovereenkomst, 
dan kan zij de kosten via belastingen verhalen. Met de baatbelasting is het mogelijk vastgoed te 

belasten voor de baat die de eigenaren en/of gebruikers van dat vastgoed hebben van bepaalde 
voorzieningen van openbaar nut. Oat zij als sluitstuk fungeert, betekent dat er slechts 
baatbelasting kan warden geheven voor het vastgoed dat niet via actief grondbeleid is belast en 
waarover geen exploitatieovereenkomst is getekend. 

Bij baatbelasting komt op de gronden van de grondeigenaren een belasting te drukken om een 
proportioneel aandeel van de kosten van de door de gemeente aangelegde voorziening(en) te 
verhalen. Het gaat hierbij om overzichtelijke overheidsinvesteringen, door de gemeente 
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bekostigd en met een duidelijk exploitatiegebied dat van de voorzieningen profiteert. Een 

voorbeeld van deze voorziening is de aanleg of verbetering van infrastructuur. Het 
exploitatiegebied dat van de voorziening profiteert kan verder rijken dat het plangebied. 
Baatbelasting is een methode van kostenverhaal op projectniveau maar ook op gebiedsniveau. 

De baatbelasting moet worden geheven over materiele voorzieningen. Een bestemmings
wijziging - bijvoorbeeld van agrarisch naar woonfunctie - komt niet in aanmerking als een 
voorziening waarover baatbelasting kan worden geheven. De voorziening, of de combinatie van 
voorzieningen, die in de hefting van de baatbelasting worden betrokken moeten 'baat opleveren' 
voor de eigenaren en/of gebruikers van dat vastgoed. In de praktijk blijkt dat een aantal 
kostenelementen niet of slechts gedeeltelijk verhaalbaar zijn met baatbelasting. De rechter heeft 
in de omvangrijke jurisprudentie op dit onderwerp de verhaalbare kostensoorten nauw 
omkaderd. Zo is het niet mogelijk de kosten voor bovenwijkse voorzieningen te verhalen. 

Evenmin is het mogelijk het gebate vastgoed te belasten die is gelegen in een andere 
gemeente. De derde categorie kosten die niet zijn te verhalen via de baatbelasting, zijn de 
plankosten van een project. Ook mogen er geen fondsbijdragen en schadevergoedingen worden 
verhaald. In de praktijk resulteert dit vaak in een laag rendement voor kostenverhaal. 

De beoordeling van 'gebaatheid' van de voorziening is een lastig punt en wordt over het 

algemeen door de rechter per zaak gernterpreteerd. Er is op basis van de wettekst en de 
jurisprudentie geen eenduidige betekenis aan 'baat' toe te kennen. De wet laat zoveel ru imte 
voor interpretatie dat het instellen van een baatbelasting veel administratieve rompslomp en 
juridische procedures teweeg kan brengen. Hierdoor blijkt de baatbelasting in de praktijk een 
zeer lastig te hanteren instrument. Het naleven van vormvoorschriften is een belangrijke 
praktische bottleneck. Daarnaast moet het dikwijls moeilijke bewijs geleverd worden van de 
vraag in welke mate de gronden worden gebaat voor specifieke voorzieningen. Bij grote 
infrastructurele projecten is het niet te bewijzen wie de gebate partijen zijn. Dus wordt 
baatbelasting bij dergelijke projecten nooit toegepast. Per zaak zal steeds een afweging worden 
gemaakt, zodat het voor gemeenten moeilijk is in de begroting vast rekening te houden met 

opbrengsten uit baatbelasting. 
Tot de hefting van een baatbelasting kan alleen worden overgegaan indien tijdig, dat wil zeggen 

voordat met de voorzieningen wordt aangevangen, een bekostigingsbesluit is vastgesteld. De 
gemeente is gebonden aan een beperking van de mate van het verhaal zoals deze eerder reeds 
is aangegeven. Bij bouwgrondbelasting22 kon voorheen 100% van de verhaalbare kosten 
worden verhaald , bij baatbelasting kon niet verder worden gegaan dan het vragen van een 
billijke bijdrage (max. 85% van de verhaalbare kosten). Voor baatbelasting
bekostigingsbesluiten betekent dit dat, indien daarin is opgenomen dat de mate van verhaal is 
bepaald op een billijke bijdrage, in de belastingsverordening (ook al is die gebaseerd op de 
regels van de baatbelasting nieuwe stijl waarbij 100% kosten verhaal is toegestaan) met deze 

begrenzing rekening gehouden zal moeten worden. 

Een beperking van baatbelasting is dat de kosten daadwerkelijk ten laste van de gemeentekas 

moeten komen. Projecten die (gedeeltelijk) door de provincie of het Rijk worden gefinancierd 
kunnen dus (gedeeltelijk) niet in de hefting worden meegenomen (hetgeen een argument is voor 

22 Voorheen was er een verschil tussen baatbelasting en bouwgrondbelasting voor wat betreft de omvang van 

kostenverhaal. Per 1 januari 1995 is de 'baatbelasting nieuwe stijl' ingevoerd, welke de voor die datum bestaande 

baatbelasting en bouwgrondbelasting vervangt. 
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decentralisatie van financiering en exploitatie van stedelijke projecten). Het maakt overigens niet 
uit wie de voorziening realiseert, zolang de gemeente er maar bij betrokken is en de kosten op 
zich neemt. 

De baatbelasting moet vooraf warden aangekondigd, omdat de eigenaren van vastgoed moeten 
weten waar zij aan toe zijn. Hierbij dient opgemerkt te warden dat bij baatbelasting op bestaande 

gebouwen de gemeente veelal stuit op maatschappelijke en bestuurlijke weerstand. De 
gemeente is verplicht om voordat een project wordt gestart een bekostigingsbesluit openbaar te 
maken. In dit besluit wordt een raming van de kosten gepresenteerd, alsmede de voorgenomen 

manier van financieren . De baatbelastingverordening moet binnen 2 jaar (tot voorheen was dit 1 
jaar) na afronding van het project definitief zijn . 

Samengevat heeft baatbelasting de volgende kenmerken: 
• Baatbelasting is een methode van kostenverhaal op projectniveau maar oak op 

gebiedsniveau. De gemeente moet gedetailleerd en beargumenteerd het gebate gebied 
aanwijzen. Dit gebied kan dus verder rijken dan het plangebied. 

• De baatbelasting is een instrument voor kostenverhaal in het geval een 
exploitatieovereenkomst er niet inzit. Toch is het instrument niet afdoende vanwege de vele 
beperkingen. In de praktijk resulteert dit vaak in een laag rendement voor kostenverhaal. 

Baatbelasting blijkt in de praktijk geen uitputtend sluitstuk te zijn voor gemeentelijk 
kostenverhaal. 

• lndien bij baatbelasting oak bestaand onroerend goed in de hefting wordt betrokken, is er 
veelal sprake van maatschappelijke en bestuurlijke weerstand. 

5.4 Nieuwe instrumenten voor kostenverhaa/ 

Zeals uit de vorige paragrafen blijkt, bieden de huidige instrumenten van kostenverhaal bij een 
passief grondbeleid van de gemeenten geen mogelijkheden voor een optimaal kostenverhaal. 
Het niet bezitten van de grand heeft tot gevolg dat de positie van de overheid in een 
onderhandelingssituatie niet sterk is. De toepassing van met name de exploitatieverordening 
brengt met zich mee dat het kostenverhaal plaatsvindt op basis van een overeenkomst en 
daarmee op basis van onderhandelingen. Een afdwingbaar karakter ontbreekt. De toepassing 
van baatbelasting eist veel administratief werk en in de praktijk resulteert het vaak in een laag 
rendement. Bovendien wordt baatbelasting alleen toegepast als de gebate partijen duidelijk zijn 
aan te wijzen. Bij grate infrastructurele projecten is het niet te bewijzen wie de gebate partijen 
zijn. Dus wordt baatbelasting bij dergelijke projecten nooit toegepast. 
Er bestaat daarom behoefte aan een nieuw instrument die de gemeenten meer financiele 
armslag geeft en een sterkere onderhandelingspositie in situaties van gedwongen passief 
grondbeleid. Dit betekent dat een uitbreiding nodig is in het verhaal van kosten van bovenwijkse 
voorzieningen, bestemmingsplankosten en excessieve plankosten zeals bodemsanering en 
aankoop en sloop van bestaande bebouwing. 

In de afgelopen jaren zijn er door specialisten in het grondbeleid in adviesrapporten en artikelen 
een aantal voorstellen gedaan hoe het instrumentarium voor kostenverhaal verbetert kan 
warden. Zo hebben ender andere Nyfer23 en van de Brand24 de mogelijkheden van de 

23 Nyfer , 1998 
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grondexploitatieheffing (projectheffing) onderzocht en hebben aanbevelingen gedaan voor dit 

instrument. 

Aanbevelingen om kostenverhaal te koppelen aan de uitgifte van een bouwvergunning warden 
onder andere gedaan door Needham25

. Korthals Altes26 omschrijft in een advies aan het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat de mogelijkheden van kostenverhaal gekoppeld aan de 
besluitvorming van bestemmingsplannen en artikel 19. Daarnaast noemt hij de mogelijkheden 
van kostenverhaal middels de zelfstandige projectprocedure. Deze voorstellen warden hieronder 
achtereenvolgens besproken. 

Grondexploitatieheffing 
De grondexploitatieheffing (oak wel projectheffing genoemd) is specifiek gericht op het 
kostenverhaal van de grondexploitatie. Bij deze heffing zou het mogelijk moeten zijn 

marktpartijen in de heffing te betrekken voor de kosten die niet via een overeenstemming zijn 
geregeld. De belangrijkste doelstelling van de grondexploitatieheffing is de vergroting van de 

opbrengstcapaciteit van het fiscale kostenverhaal. Uitgangspunt is dat de voor rekening van de 
gemeenten komende kosten, ingeval zij een actieve grondpolitiek zou voeren, oak volledig 
kunnen warden verhaald in geval gronden door derden zijn verworven en kostenverhaal dient te 

warden toegepast. 

De grondexploitatieheffing is een instrument voor gemeenten en serieuze marktpartijen om alle 
betrokken partijen te laten bijdragen in de kosten voor algemene voorzieningen. Op een aantal 

grate uitbreidingslocaties is sprake van grondeigenaren die niet bereid zijn om daarover 
afspraken te maken. Het gaat weliswaar om een beperkt aantal, maar deze 'free riders' kunnen 

het uitvoeringsproces ernstig frustreren . 

Centraal element hierbij vormt de door de gemeente bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan te beoordelen vraag naar de 'economische uitvoerbaarheid' zoals bedoeld in 
artikel 9, tweede lid van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1995. Bij de voorbereiding van het 
bestemmingsplan dient immers tot uitdrukking te warden gebracht dat het realiseren van de 
totale bestemmingsontwikkeling financieel aanvaardbaar is, met betrekking tot binnen het 
plangebied gelegen gronden. Oak dient rekening te warden gehouden met buiten het plangebied 
te treffen voorzieningen c.q . maatregelen. Centraal element bij de bepaling van economische 
uitvoerbaarheid is dat het zich uitstrekt over het totale in exploitatie te brengen gebied. De vraag 
of een bestemming economisch uitvoerbaar is, heeft daarmee betrekking op het totale 

samenhangende gebied. 

Uitgangspunt voor de omvang van de te verhalen kosten is dat de kosten onderdeel uitmaken 
van het uitgevoerde onderzoek naar de economische haalbaarheid van het desbetreffende 
bestemmingsplangebied. Daarbij geldt dat de omvang van de kosten is beperkt tot het verhaal 

van kosten. De kosten van de ontwikkeling van een bouwlocatie bestaan niet alleen uit materiele 
voorzieningen zoals bedoelt in de bestaande baatbelasting. Oak hebben we te maken met 
maatregelen (bijv. het opstellen van een bestemmingsplan, treffen van milieumaatregelen) en 
andere werkzaamheden (bijv. bodemsanering, planschadevergoeding). In het wetsvoorstel 
wordt ervan uitgegaan dat in het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 een limitatieve 
beschrijving van de in de exploitatie te trekken kosten en opbrengsten wordt opgenomen. 

24 Grondbeleid bij ontwikkeling van bouwlocaties, 1999 en Handboek Grondzaken , 1996 

25 Needham, 1999 
26 Korthals Altes, 1999 
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lnvoering van een grondexploitatieheffing betekent enerzijds dater een eftectief sluitstuk op het 

gemeentelijk kostenverhaal wordt gerntroduceerd en anderzijds dat de onderhandelingspositie 

van gemeenten ten opzichte van marktpartijen wordt versterkt. lnvoering van dit instrument kan 
ervoor zorgen dat gemeenten niet verder buiten spel komen te staan en dat komt uiteindelijk de 
plankwaliteit ten goede. 

De bovengenoemde voorstellen zijn beperkt tot het verhaal van door de gemeente gemaakte 

kosten. De mogelijk te bepalen winsten , in geval van een actieve grondpolitiek, kunnen niet in de 

voorgestelde heffing warden betrokken. Daarnaast zal invoering van het voorstel mogelijk 
bijdragen tot een prijsdrukkende werking in de verwervingsprijzen; dit gezien de invloed van het 
kostenverhaal op de onteigeningswaardering. 

De vorm waarin de grondexploitatie gegoten kan warden is een aanvulling en gedeeltelijke 
vervanging van de exploitatieverordening in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als grondslag 

voor de berekening van de bijdrage wordt gebruik gemaakt van de waardebepaling in de 
onteigeningswet. Om tot heffing over te kunnen gaan zal , voor de uitvoering van de 

voorzieningen, door de gemeente een exploitatieopzet vastgesteld moeten warden. De inhoud 
hiervan zal lijken op het bekostigingsbesluit van de baatbelasting en het aanvullend 
bekostigingsbesluit van de exploitatieverordening. Om de eventuele regionale component van 
de exploitatieverordening te kunnen verhalen komt er een aanpassing in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en in de Kaderwet bestuur in verandering. Om de invordering 

van de hefting zeker te stellen zal er in de wetsartikelen in de Wet op de ruimtelijke ordening een 
verwijzing komen naar de Gemeentewet. 

De uitwerking van een grondexploitatieheffing, die gemeenten betere mogelijkheden geeft om de 
kosten voor voorzieningen van algemeen belang te verhalen , blijkt zeer complex. In 1996 
constateerden de VNG en de Neprom dat gemeenten en serieuze marktpartijen op korte termijn 
behoeften hadden aan een instrument om alle betrokken partijen te laten bijdragen in kosten 
voor algemene voorzieningen. Het uitgewerkte voorstel is in 1997 aangeboden aan de minister, 

die het heeft aangeboden aan het kabinet. Door het kabinet is in januari 1997 ingestemd met de 
nota 'Grondexploitatie in nieuwe bouwlocaties', waarin de hoofdlijnen voor de nieuwe hefting zijn 
verwoord. Een aantal adviesorganen (zoals lnterprovinciaal Overlegorgaan en de VROM-raad) 
en instellingen (zoals AVBB, Neprom, VNG) welke de nota voor advies voorgelegd hebben 

gekregen, gaven in hoofdlijnen een positief advies. Op basis van de kabinetsnota, alsmede de 
uitgebrachte adviezen is een wetsvoorstel voorbereid dat voor advies aan de Raad van State is 
voorgelegd. Door een negatief advies van de Raad van State heeft het kabinet besloten het 
wetsvoorstel niet bij de Tweede Kamer in te dienen. Moeite heeft de Raad van State met het feit 

dat met de gekozen aanpak het privaatrechtelijk kostenverhaal (via overeenkomst) en het fiscaal 
kostenverhaal (via de grondexploitatieheffing) naast elkaar bestaan. Zij is van mening dat het 
wetsvoorstel hierdoor gecompliceerd en ondoorzichtig wordt, waardoor er ook sprake is van 
risico's met betrekking tot de rechtsbescherming. De Raad van State adviseert het 
kostenverhaal voortaan geheel publiekrechtelijk, dus fiscaal , te regelen27

. Echter in haar reactie 

aan de Tweede Kamer heeft de minister van VROM aangegeven dat in het wetsvoorstel het 
primaat van het privaatrechtelijke kostenverhaal expliciet is benadrukt. Hiermee is vastgehouden 
aan de bestaande praktijk en het wettelijk principe. De grondexploitatieheffing fungeert dan ook 

als sluitstuk en niet als het enige kostenverhaalsinstrumentarium; een uitgangspunt dat tijdens 
de voorbereiding van het wetsvoorstel uitdrukkelijk in overleg met VNG en de vastgoedsector in 

27 Binnenlands Bestuur, 21 mei 1998 
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het wetsvoorstel is verwoord. Omdat de uitgangspunten over de plaats van het kostenverhaal 
uitdrukkelijk uiteenlopen, heeft de Minister besloten het wetsvoorstel niet bij de Tweede Kamer 
in te dienen. De minister van VROM wil nu samen met de voornaamste maatschappelijke 
actoren het huidige voorstel zodanig aanpassen dat alsnog een breed politiek en 

maatschappelijk draagvlak ontstaat. De centrale doelstelling van het huidige wetsvoorstel zal 
ongewijzigd worden gehandhaafd. Het aanpaste wetsvoorstel zal opnieuw worden voorgelegd 

aan de Raad van State. 

Kort samengevat kent de grondexploitatieheffing de volgende kenmerken: 

• Middels de grondexploitatiehefting staat een ruimer kostenverhaal voor ogen dan middels de 
huidige instrumenten; 

• Middels de grondexploitatieheffing moeten alle partijen bijdragen aan de kosten voor 

algemene voorzieningen; 
• Nadeel van de grondexploitatiehefting is dat het net als de baatbelasting een fiscaal 

instrument is. Dit betekent dat alle gebate partijen in de hefting moeten worden betrokken. 
Maakt men een fout, dan kan de gehele hefting door de rechter verworpen worden; 

• Dit voorstel sluit, voor wat betreft de kostensoorten, veel aan bij de baatbelasting en biedt 

geen sluitende dekking van de gemeentelijke kosten. Een schrijnend voorbeeld is dat 
regionale heffingen op nieuwe exploitaties niet kunnen worden doorberekend aan 
grondeigenaren/ exploitanten, die van die ontwikkelingen profijt hebben. 

Kostenverhaal gekoppeld aan de bouwvergunning 
Een andere mogelijkheid om kosten te verhalen die de overheid maakt voor algemene 
voorzieningen, is het afgeven van een bouwvergunning afhankelijk te stellen aan een bijdrage. 

Op deze wijze kan dan de waardestijging van de grond ten goede komen aan de gemeenschap. 
De bijdrage middels dit instrument, dat onder andere gehanteerd wordt in de VS, Engeland en 
Israel, wordt ook wel 'impact fee' genoemd. De bijdrage die tegenover de afgifte van de 

bouwvergunning wordt gesteld omvat een met het project verbonden werk en kan bestaan uit 
een financiele bijdrage, dan wel een bijdrage in natura. Het kan bij de fee bijvoorbeeld gaan om 
een stuk van de weg, of de ondergrondse in passing van de weg. 

Volgens Needham28 zullen private partijen minder voor grond bieden aan grondeigenaren zodra 
aan het bouwrecht een impact fee is gekoppeld. De waardestijging van de grond verdwijnt 

daardoor niet in de handen van de grondeigenaren (boeren, speculanten), maar komt ten goede 

aan de locatie. 

Needham is van mening dat een impact fee een beter instrument is dan een heffing op 

bouwgrond. Veel landen hebben al eens met een hefting geprobeerd de grondmarkt te 
beheersen, maar het is vrijwel steeds mislukt omdat de heffing werd afgewenteld of omdat de 
hoogte ervan door de rechter als arbitrair werd beoordeeld. Een impact fee is juridisch minder 

kwetsbaar omdat er een direct, min of meer logisch relatie wordt gelegd tussen het project en de 

bijdrage van de projectontwikkelaar. De relatie is helder omdat de bereikbaarheid van een 
plangebied middels goede infrastructurele voorzieningen immers van groot belang is. 

Een systeem voor kostenverhaal middels een impact fee kan in het buitenland goed werken, in 
Nederland past dit systeem echter niet zonder meer binnen ons gehanteerde beleid voor de 

28 Volkskrant, 9-6-1999 
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ruimtelijke planning. Wil men het instrument voor kostenverhaal middels de impact fee in ons 
land hanteren dan zou dit betekenen dat de wet aangepast moet warden. Dit maakt de kans 

klein dat men in Nederland een systeem als 'impact fee' in de toekomst zal hanteren. 

Enge/and als voorbeeld 

De Engelse wetgeving maakt, in tegenstelling tot Nederland, een onderscheid tussen een 

vergunning die wordt verleend indien een bouwplan voldoet aan de geldende technische normen (de 

building permit) , en een andere vergunning waaruit blijkt of een activiteit planologisch verantwoord is 

(de planning permission) . 

Middels planning obligations (verplichtingen gekoppeld aan de planning permission) verbindt een 

private partij zich, om een aantal zaken te realiseren als onderdeel van een geheel van afspraken 

over de ontwikkeling van een bepaald project. lndien de private partij niet binnen de vooraf gestelde 

termijn zijn contractuele verplichtingen nakomt, dan kunnen deze door de overheid warden 

afgedwongen. De overheid voert de planning obligations zelf uit, en verhaalt de door haar gemaakte 

kosten op degene die zijn verplichtingen niet is nagekomen. (PPS-buitenland, 1999) 

Kostenverhaal middels een impact fee heeft de volgende kenmerken: 
• Kostenverhaal gekoppeld aan de bouwvergunning is algemeen gezien relatief niet zo'n 

kwetsbaar instrument. Dit omdat er een direct, min of meer logische relatie wordt gelegd 
tussen het project en de bijdrage van de ontwikkelaar. 

• Het systeem van impact fee past echter niet zonder meer binnen het Nederlandse beleid 
voor de ruimtelijke planning . Er is een wetswijziging nodig wil men dit systeem in Nederland 
kunnen toepassen. Dit systeem is daarom in Nederland niet de meest geschikte optie. 

Kostenverhaa/ gekoppeld aan de besluitvorming van bestemmingsplannen & artikel 19 
Korthals Altes wijst in een advies29 aan de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AW) op de 
mogelijkheden van kostenverhaal middels de grondproductieprijs. Dit betekent dat in de prijs van 
de grondproductie de kosten voor algemene voorzieningen warden verrekend. Momenteel vindt 
er bij een actief grondbeleid door de gemeente al een beperkte verrekening van kostenposten 

plaats. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om de kosten van het parkeren in een plangebied, de 
ontsluiting binnen het plan en veelal ook om een bijdrage in de bovenwijkse voorzieningen. In 

bepaalde gevallen warden zelfs al de kosten van duurzame ontsluiting meegenomen in de prijs 
van de grondproductie van de locatie. 

Een dergelijk beleid heeft als belangrijk voordeel dat het grotendeels binnen het huidige 
instrumentarium kan warden ontwikkeld, dit in tegenstelling tot kostenverhaal gekoppeld aan de 
bouwvergunning. Korthals Altes geeft aan hoe het beleid bijvoorbeeld gestalte kan krijgen. Als 
voorbeeld gebruikt hij infrastructuur als algemene voorziening. "Allereerst dienen provincies bij 
de beoordeling van bestemmingsplannen en de toetsing van artikel 19 WRO te beoordelen of de 

plannen voorzien in het nut van een duurzame ontsluiting. Het gaat dan niet alleen om een 
ruimtelijke reservering voor een algemene voorziening, maar het gaat er vooral ook om dat de 
financiele haalbaarheid van het realiseren van deze ontsluiting wordt aangetoond. Hierbij dienen 

strikte eisen te warden gesteld: een en ander moet echt aantoonbaar zijn . Een dergelijk beleid 
kunnen provincies voeren, omdat een goede ruimtelijke ordening een duurzame ontsluiting van 

29 Beoordeling rapport Verkenning grondprijsbeleid van STOGO onderzoek & advies, 1999 
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locaties vereist. Financieel-economische haalbaarheid is tevens een expliciete eis van 
bestemmingsplannen. Dit dient ertoe te leiden dat bij de prijs van het realiseren van een 

bestemmingsplan de kosten van duurzame ontsluiting integraal worden meegenomen." 

In bovenstaand citaat is weergegeven dat de financiele haalbaarheid kan worden beoordeeld 
aan de hand van het bestemmingsplan of getoetst aan de hand van artikel 19. Hierbij zal artikel 

19 meer mogelijkheden bieden dan het bestemmingsplan. Artikel 19 kent namelijk een bredere 
ontwikkeling en een hogere mate van samenhang, waardoor de toetsing breder is dan middels 

het bestemmingsplan, ook voor wat betreft financiele haalbaarheid. 
Bovendien ligt het bestemmingsplan vast in de jurisprudentie en artikel 19 daarentegen kent nog 
geen jurisprudentie. Hierdoor kunnen nog richtlijnen worden gegeven aan artikel 19 met 

betrekking tot de toetsing. 
In de praktijk zijn nog geen voorbeelden van beoordelingsrichtlijnen van het bestemmingsplan 

en toetsingsrichtlijnen van artikel 19 WRO, wat betreft de financiele haalbaarheid van een te 
realiseren voorziening. Richtlijnen kunnen bijvoor:beeld worden opgenomen in de vijfde nota 
ruimtelijke ordening, in een planologische kernbeslissing (PKB) of in een algemene maatregel 

van bestuur (AMvB). 

Bovenstaand beleid vergt derhalve voorwaarden in de zin van het subsidie-instrumentarium en 
de mogelijkheden om de kosten voor duurzame ontwikkeling te verhalen op de 
vastgoedontwikkeling. Wat betreft het subsidie-instrumentarium is het van belang dat er een 
decentralisatie plaatsvindt. Momenteel is het zo dat de verantwoordelijkheid voor 
infrastructuurprojecten tot fl. 25 miljoen op lokaal niveau ligt. Voor duurdere projecten dient een 

beroep op het Rijk gedaan te worden. De praktijk is dat projecten hierdoor niet worden 
ge'integreerd in de grondexploitatie en er suboptimale oplossingen ontstaan. Bij een 
decentralisatie gaan lagere overheden zelf op zoek naar inventieve oplossingen. 

Wat betreft kostenverhaal is een lichte wijziging in artikel 42 WRO noodzakelijk. De huidige 
situatie (grondposities van ontwikkelende partijen en partijen die er in vrijwilligheid uit moeten 
komen) is een goed uitgangspunt. lmmers voor zowel de overheid als de private partijen is het 
voorwaarde om te komen tot goede afspraken over de financiering van de duurzame ontsluiting. 
Om de free-riders aan te pakken is deze wijziging nodig. Gemeenten dienen zelf in hun 
exploitatieverordening aan te geven dat de kosten voor duurzame ontsluiting kunnen worden 

verhaald . 

Door dit beleid zal bij de inrichting van de locaties worden gekeken of een en ander zo 

geoptimaliseerd kan worden dat de algemene voorzieningen gerealiseerd worden. Locaties 
waar het te duur is om een duurzame ontsluiting te realiseren , zullen minder snel ontwikkeld 
worden. Een en ander gebeurt dan niet via een top-down aanpak, maar via een combinatie van 

top-down beoordeling en bottum-up creativiteit. 

Kort samengevat kent kostenverhaal gekoppeld aan de toetsing van het bestemmingsplan en 

artikel 19, de volgende kenmerken: 
• Een dergelijk beleid kan grotendeels binnen het huidige instrumentarium worden ontwikkeld. 

• Aan de hand van dit beleid wordt gezocht naar locaties die financieel haalbaar zijn . Locaties 
waar het te duur is om een duurzame ontsluiting te realiseren zullen minder snel ontwikkeld 

worden. 
• De top-down beoordeling en bottum-up creativiteit zorgt ervoor dat de overheid en de private 

partijen gestimuleerd worden tot een optimale grondexploitatie te komen. 
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Kostenverhaal gekoppeld aan de Zelfstandige projectprocedure ruimtelijke ordening 
Met de wijziging op de Wet Ruimtelijke Ordening30

, door middel van een wijziging van de 
artikelen 19 en 19a van de huidige WRO en een toevoeging van een nieuw artikel 19b WRO, 
hebben gemeenten onder meer de mogelijkheid buiten het bestemmingsplan en de daarvoor 
geldende procedures, de zogenaamde zelfstandige projectprocedure op lokaal niveau uit te 
voeren. De gemeenteraad kan voor de verwezenlijking van zo'n project vrijstelling van de 
bepalingen in het bestemmingsplan geven indien het project is voorzien van een goede 
ruimtelijke onderbouwing. 

De wijziging van de WRO met het daarin opgenomen instrument van een zelfstandige 
projectprocedure op gemeentelijk niveau, kan grate gevolgen hebben voor de ontwikkeling van 
bouwlocaties. 'Naast en los' van het bestemmingsplan krijgen gemeentebesturen daarmee een 
efficient ruimtelijke ordeningsinstrument in handen. Door middel van het toepassen van de 
zelfstandige projectprocedure kunnen op relatief korte termijn bouwvergunningen voor de 
ontwikkeling van een bouwlocatie warden afgegeven. Voor de grondverwerving en de 

gronduitgifte op dergelijke locaties is dit ook van groat belang. 

De gemeente kan kosten van algemene voorzieningen verhalen aan de hand van de 
zelfstandige projectprocedure. De gemeenteraad kan vrijstelling geven van de bepalingen in het 
bestemmingsplan voor de verwezenlijking van een project, indien het project is voorzien van een 
goede ruimtelijke onderbouwing. De gemeente kan onder een goede ruimtelijke onderbouwing 
verstaan dat het project financieel-economisch haalbaar moet zijn. Dit instrument komt dan in 
grate mate overeen met de koppeling aan de besluitvorming van bestemmingsplannen en artikel 
19. Ook voor dit instrument kunnen toetsingsrichtlijnen warden opgenomen in de vijfde nota, een 
PKB of AMvB. 

Doordat de wetswijziging pas per april 2000 van kracht is geworden, bestaat er nog geen 
jurisprudentie over de hoogte van het kostenverhaal van de infrastructuur, die middels de 
zelfstandige projectprocedure verhaald kan warden door de gemeente. 

Kostenverhaal gekoppeld aan de zelfstandige projectprocedure kent de volgende 

eigenschappen: 
• Kostenverhaal op deze wijze past binnen het Nederlandse grondbeleid. Nu de wetswijziging 

inmiddels is aangenomen kan het instrument warden toegepast. 
• Doordat de wetswijziging pas per april 2000 van kracht is geworden, bestaat er nog geen 

jurisprudentie over de hoogte van het kostenverhaal. 

30 Aangenomen door de Eerste Kamer op 29 juni 1999, en per april 2000 van kracht. 
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6. Potentiele meerwaarde 

6.1 lnleiding 

In hoofdstuk 2 (procesfasering binnenstedelijke gebiedsontwikkeling) is aangegeven dat voor 
een optimalisering van de grondexploitatie van projecten met meervoudig ruimtegebruik twee 

aspecten van belang zijn , namelijk het renderend vermogen van de toegevoegde functies en de 
mogelijkheden van kostenverhaal van dit renderend vermogen. In dit hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op het eerste aspect; het renderend vermogen van de toegevoegde functies. Om het 
renderend vermogen van de toegevoegde functies inzichtelijk te maken wordt in dit hoofdstuk 
een analyse gemaakt van factoren die van invloed kunnen zijn op het renderend vermogen van 
de functies. In deze analyse gaat het om factoren die betrekking hebben op het ruimtelijk plan 
voor de (her)ontwikkeling van een locatie. 

Om de factoren te bepalen die van invloed zijn op de grondexploitatie van projecten waarbij 
infrastructuur wordt overkluisd met woningen en commercieel vastgoed, is gekeken naar de 
onderstaande kwalitatieve aspecten van een ruimtelijk plan30

. 

• Gebruikswaarde: de waarde die ontleent kan warden aan het praktisch nut voor de functies 
die in het geding zijn ; 

• Belevingswaarde: de voldoening en het welbevinden die voortvloeit uit de zintuigelijke 
waarneming; 

• Toekomstwaarde : de verwachting dat de gebruikswaarde en de belevingswaarde langdurig, 
dus duurzaam, in stand zullen blijven. 

Onder deze kwalitatieve aspecten van een ruimtelijk plan zijn de volgende factoren te 
rangschikken . 

De gebruikswaarde omvat de volgende factoren : 
• Bereikbaarheid, kan men op een geschikte wijze de in het ruimtelijk plan opgenomen functies 

bereiken, onderscheiden naar langzaamverkeer, personenautoverkeer en openbaar vervoer; 
• Milieugevoeligheid, gevoeligheid per functie voor aanwezige, inkomende milieuhinder, zeals 

geluidhinder, bodemvervuiling etcetera; 
• Milieuzonering, gevoeligheid van de functies voor de eventuele milieuhinder die een andere 

functie kan veroorzaken; 
• Nabijheid voorzieningen, welke functies zijn nodig voor een hoofdfunctie, onderscheiden naar 

commerciele voorzieningen (zeals winkels en persoonlijke dienstverlening), en niet
commerciele voorzieningen (zeals scholen, sociaal-cultureel , sport en gezondheidszorg); 

• Nabijheid groenlwater, op buurt- en wijkniveau, andere openbare verblijfsruimten, zeals 
pleinen en speelplaatsen; 

• andere functionele aspecten, eventueel specifiek van toepassing op een planontwerp, 
waarbij in het kader van dit onderzoek wordt gekeken naar de eigendomsverhouding van de 
grand na realisatie. 

De invloed van deze factoren op plangebieden met meervoudig ruimtegebruik waarbij de 
infrastructuur wordt overkluisd met vastgoedobjecten, wordt besproken in paragraaf 6.2.1 . 

De belevingswaarde van een planontwerp wordt geanalyseerd aan de hand van de volgende 

factoren : 

3° Kolpron , intern rapport 
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• Uitzicht, de waarde van het uitzicht voor de functies; 
• Zichtbaarheid, de waarde van de zichtbaarheid van de functies; 
• Verkeersveiligheid, in relatie tot de functies; 
• Sociale veiligheid, in relatie tot de functies; 
• Technische veiligheid, in relatie tot de functies. 
De invloed van deze factoren wordt omschreven in paragraaf 6.2.2. 

Onder toekomstwaarde van een plangebied wordt verstaan: 
"duurzaamheid van het planontwerp, de mate waarin het planontwerp langdurig een zinvolle en 
zo mogelijk verrijkende invulling zal zijn . Hierbij warden de gebruikswaarde en de 
belevingswaarde van het plangebied op de lange termijn beschouwd." 
Voor de duurzaamheid van een planontwerp met meervoudig ruimtegebruik is het interessant 
om de flexibiliteit van het plangebied nader te analyseren. Hierbij wordt bekeken of het plan 
voldoende flexibel is om aanpassingen te doen in de toekomst. Daarnaast is de mate van 
beheersbaarheid van de functies gedurende de exploitatie van belang. Deze twee factoren 

warden besproken in paragraaf 6.2.3. 

6.2 Factoren 

6.2.1. Gebruikswaarde 

Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid wordt vaak beschouwd als een zeer belangrijke - wellicht de belangrijkste
factor om een locatie succesvol te ontwikkelen. De gebruikers van de functies zijn bij een goede 
bereikbaarheid snel tevreden over het praktisch nut van de functie. Deze tevredenheid vertaalt 
zich in een hogere waarde van de vastgoedobjecten. 

Een adequate afwikkeling van het verkeer is voor de ontwikkeling van locaties dus een 
belangrijke voorwaarde. De aanwezigheid van de infrastructuur is niet voldoende voor een 
adequate afwikkeling. Wegen dienen namelijk te warden voorzien van afslagen en het openbaar 
vervoer van stations. De bereikbaarheid van een locatie is optimaal als deze voorzien is van een 
hoge dichtheid van verschillende soorten infrastructurele voorzieningen. Meerdere 
vervoerssoorten (autowegen, station voor trein, metro, sneltram en/of bus) komen samen 
waardoor een infrastructuur-knooppunt (oak wel multimodaal knooppunt genoemd) ontstaat. 
Dergelijke locaties bezitten over het algemeen uitstekende ontwikkelingspotenties. 

Ten aanzien van de functies wonen en werken kan het volgende opgemerkt warden met 
betrekking tot de bereikbaarheid. Voor de meeste bewoners is het van belang dat men op een 
geschikte wijze bij de won ing kan komen. In veel gevallen betekent dit dat men de woning 
eenvoudig kan bereiken met de personenauto, maar oak met het openbaar vervoer, te voet of 
per fiets. 

Van de commerciele voorzieningen zijn het veelal (met name internationaal georienteerde) 
bedrijven die een grate waarde hechten aan een goede bereikbaarheid van de locatie met 

meerdere vervoersmiddelen. Bedrijven zijn bereid hoge huren of koopprijzen te betalen voor 
goed bereikbare locaties. De bereikbaarheid kan dus van grate invloed zijn op de waarde van de 
grand. Bovendien lijkt het zelfs of een goede bereikbaarheid door goede infrastructurele 
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investeringen te doen, automatisch economische activiteiten en daarmee investeringen in 
vastgoedobjecten oproepen. 

Projecten met meervoudig ruimtegebruik in combinatie met infrastructuur kunnen dus 

aantrekkelijke en waardevolle locaties warden, mits de autowegen voorzien in afslagen en het 
rail- en busvervoer wordt voorzien van stations en haltes. 

M ilieugevoeligheid 

Milieugevoeligheid is de gevoeligheid per functie voor aanwezige, inkomende milieuhinder, zeals 
geluidhinder, bodemvervuiling, etcetera. Bij plannen met meervoudig ruimtegebruik in 

combinatie met infrastructuur, kan met name de milieuhinder die wordt veroorzaakt door de 
infrastructuur van belang zijn voor de aantrekkelijkheid van het gebied. Hierbij kan gedacht 

warden aan geluidhinder. Aangezien in dit onderzoek de nieuwe infrastructuurbundel als een 
functie beschouwd wordt, zullen de milieugevoelige factoren warden besproken in het volgende 
onderdeel, milieuzonering. 

Milieuzonering 

Milieuzonering is de gevoeligheid van de functies voor de eventuele milieuhinder die een andere 
functie kan veroorzaken. Zeals reeds aangegeven speelt in plangebieden waar 
vastgoedobjecten warden ge"integreerd met infrastructuur, de geluidhinder een belangrijke rel in 
de planvorming. Hierop wordt in de onderstaande tekst verder ingegaan. 

Bij projecten met meervoudig ruimtegebruik is het de vraag of er een beperking van de 
geluidhinder optreedt van weg- en railverkeer. Enerzijds zal de geluidhinder drastisch beperkt 
warden, door de verdiepte aanleg of overkluizingsconstructie van de infrastructuur. Daar staat 
tegenover dat op de locaties waar de ondertunneling plaatsvindt (de tunnelmonden) de afstand 

tussen infrastructuur en bebouwing zeer klein is, waardoor de vastgoedobjecten op deze 
locaties een hoge geluidsbelasting hebben op de gevel. Hiermee dient bij het maken van het 
stedenbouwkundig plan rekening te warden gehouden. Bij een plangebied met commercieel 

vastgoed en woningen kan bijvoorbeeld het commercieel vastgoed als geluidswal functioneren 
voor het geproduceerde verkeerslawaai door deze random de tunnelmonden te situeren. De 
geluidbelasting op de achterliggende woningen wordt hierdoor beperkt. Hierdoor kan bespaard 
warden op geluidwerende voorzieningen als geluidswallen. 

In de Wet Geluidhinder is opgenomen dat aan de buitengevel van woningen of andere 
geluidgevoelige objecten het geluid een bepaald niveau niet mag overschrijden. Bij woningen in 
nieuwe situaties is dat niveau bepaald op 50 dB(A). Woningen aan een doorgaande weg 

overschrijden dit niveau al snel. In sommige gevallen kan Gedeputeerde Staten ontheffing 
verlenen. 

In de praktijk ervaart men de Wet Geluidhinder als een belangrijk obstakel bij het uitvoeren van 
het compacte stadsbeleid op locaties nabij infrastructuur. Echter de wijziging van de Wet 

Geluidhinder (per 1999) maakt het mogelijk woningbouw te realiseren op locaties met een hoge 
geluidsbelasting. Voor het verlenen van ontheffing door GS voor plannen met een te hoge 
geluidsbelasting op de gevel zijn ender andere de volgende voorwaarden gesteld: 
• het geluidniveau als gevolg van het buitenlawaai mag in de woning niet meer dan 35 dB (A) 

bed rag en; 

• de realisering van extra woningen in stedelijk gebied en de verbetering van de kwaliteit van 
de omgeving van de (andere) woningen die bij weg en/of spoor en industriegebied gebouwd 
of gepland zijn, is gewenst. 
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De hierboven besproken geluidhinder is een vorm van luchtgeluidhinder. Er bestaat oak een 

mogelijkheid op hinder door contactgeluid . lndien de constructie van de infrastructuur 
gerntegreerd wordt met de constructie van de vastgoedobjecten bestaat de mogelijkheid dat 

verkeerstrillingen warden doorgegeven aan de vastgoedobjecten. Bij een project met 
meervoudig ru imtegebruik in Berlijn treedt deze vorm van hinder op, doordat daar de weg en de 
tunnelwand op dezelfde betonplaat zijn gefundeerd. Contactgeluid kan dus voorkomen warden 

door beide constructies niet te integreren. 

Nabijheid van voorzieningen 
Projecten met meervoudig ruimtegebruik in binnenstedelijke gebieden kunnen profiteren van de 
reeds aanwezige voorzieningen in de nabije omgeving. Dit kan een positieve invloed hebben op 
de waarde van de vastgoedobjecten. Het reeds aanwezige voorzieningenniveau op 

binnenstedelijke locaties levert een duidelijke meerwaarde in vergelijking met uitleglocaties. Bij 
uitleglocaties realiseert men over het algemeen eerst de woningen en kantoorfuncties en pas 

later start men met de ontwikkeling van voorzien ingen als scholen, winkelvoorzieningen en 

sportgelegenheden. Dit omdat de voorzieningen draagvlak moeten hebben. De reeds 
aanwezige voorzieningen kunnen invloed hebben op de aantrekkingskracht van de 
vastgoedobjecten. 
Bovendien hoeven binnen het plangebied geen kostbare vierkante meters gereserveerd te 

warden voor de ontwikkeling van voorzieningen. 

Nabijheid groen/water 

Projecten op binnenstedelijke locaties kunnen naast het reeds aanwezige voorzieningenniveau 
profiteren van reeds aanwezig groen en water in de omgeving, wat de aantrekkelijkheid van een 
locatie kan vergroten. 
Oak hiervoor geldt dat hierdoor binnen het plangebied geen kostbare vierkante meters 
gereserveerd hoeven te warden voor de ontwikkel ing van groenstroken en waterpartijen . 

Eigendomsverhouding van de grand na realisatie 
Er bestaan verschillende rechtsvormen waarin de grand kan warden uitgegeven. Veelal is er 
sprake van de uitgifte van de grand in eigendom. Eigendom is het meest volledige recht dat men 
ten aanzien van een zaak kan hebben. 
Projecten met meervoudig ruimtegebruik in combinatie met infrastructuur warden echter 

gekenmerkt door een dubbel gebruik van de grand. Er kan echter maar een van de gebruikers 
eigenaar van de grand zijn. Bij de betreffende projecten betekent dit dat 6f de 
infrastructuurbeheerder eigenaar is van de grand, 6f de eigenaar van het vastgoedobject. Om 
de andere partij voldoende zekerheid te bieden dat hij de grand kan gebruiken als ware hij 

eigenaar, zijn de volgende constructies mogelijk. Van het absolute eigendomsrecht bestaan een 
aantal af te leiden en af te splitsen beperkte zakelijke genotsrechten. 

Middels een beperkt zakelijk recht kan de eigenaar van een onroerende zaak (bijvoorbeeld 

grand of opstal) als het ware een deel van de beschikkingsmacht of een deel van het gebruik 
van het zogenaamde 'voile eigendom' aan anderen overdragen. De wetgever spreekt in deze 
gevallen van een beperkt recht dat een beperkt gerechtigde bezit, omdat het een afsplitsing is 

van het geheel omvattend recht van het eigendom. 
Een beperkt zakelijk recht kan gevolgen hebben voor de waarde van de objecten die in , op of 
boven de grand zijn geplaatst. Dit zal nauwelijks het geval zijn indien het infrastructuur betreft. 
Een beperkt zakelijk recht kan wel gevolgen hebben voor de waarde van vastgoedobjecten. Dit 
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komt omdat de waarde van vastgoedobjecten marktconform wordt bepaald. Eigenaren van 
vastgoedobjecten zijn emotioneel gevoelig dat zij niet het eigendom bezitten van de grond, maar 

de grond alleen mogen houden of gebruiken. Dit emotionele gevoel kan negatieve gevolgen 
hebben voor de marktwaarde van vastgoedobjecten met een beperkt zakelijk recht. 

De belangrijkste beperkt zakelijke rechten zijn : 

• Erfpacht 
• Opstal 
• Erfdienstbaarheden 
• Vruchtgebruik 
• Mandeligheid 
Daarnaast is er het appartmentsrecht. 

Erfpacht is een beperkt zakelijk recht, dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende 
zaak van een ander (eigenaar, erfpachter) te houden en te gebruiken. In de akte van vestiging 
kan aan de erfpachter de verplichting worden opgelegd om -al dan niet periodiek- de eigenaar 
een geldsom, canon, te betalen. Erfpachter en zijn erfgenamen kunnen nooit eigenaar worden, 
maar verder kunnen zij, tenzij de overeenkomst anders bepaalt, met de onroerende zaak doen 
wat zij willen, zij hebben het voile genot. In het geval dit systeem wordt toegepast zal de 

infrastructuurbeheerder eigenaar zijn van de onroerende zaak en zullen de vastgoedeigenaren 
erfpachter zijn. Andersom is echter ook mogelijk, maar minder waarschijnlijk, daar de 
infrastructuurbeheerders Rijkswaterstaat en de NS alleen gronden in eigendom willen hebben 
zonder een beperkt zakelijk recht. 

Het recht van opstal is een beperkt zakelijk recht in, op of boven een onroerende zaak die aan 
een ander toebehoort om gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te 
verkrijgen. De rechthebbende op het opstalrecht noemt men opstaller. Het opstalrecht kan 
worden gevestigd onder de verplichting van de opstaller om aan de eigenaar -al dan niet 
periodiek- een geldsom, retributie, te betalen. Voorzover in de akte van vestiging niet anders is 
bepaald, heeft de opstaller het voile genot van de goederen, als ware hij de eigenaar. 

Een aantal erfpachtsbepalingen is op het opstalrecht van overeenkomstige toepassing. Ook hier 
geldt dat de NS of Rijkswaterstaat eigenaar van de onroerende zaak zal zijn en beleggers, 
corporaties of particulieren die investeren in de vastgoedobjecten de opstallers zijn . 

Het verlenen van een erfdienstbaarheid is bij de projecten met meervoudig ruimtegebruik in 
combinatie met grootschalige infrastructuur minder geschikt. Onder een erfdienstbaarheid 

verstaat men een last waarmee een onroerende zaak bezwaard is ten behoeve van een andere 
onroerende zaak die aan een andere eigenaar toebehoort. Dit zakelijk recht wordt bijvoorbeeld 
gebruikt bij een recht van overpad, waterloop of in balking. 

Het vruchtgebruik is een zakelijk recht om van de goederen die aan een ander toebehoren de 
vruchten te trekken alsof men zelf eigenaar is, mits men er zorg voor draagt dat de goederen in 
stand worden gehouden. De bedoeling van dit recht is om een bepaald persoon of bepaalde 
personen de inkomsten of het gebruik van een bepaalde zaak te geven. Deze vorm van beperkt 
zakelijk recht is dus niet geschikt voor meervoudig ruimtegebruik. 

Mande/igheid van een zaak ontstaat als meerdere eigenaren van afzonderlijke belendende 
grondstukken met of zonder bebouwing een bepaalde gemeenschappelijke zaak of een 
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bepaalde privezaak van een van hen, die zij tot gemeenschappelijke zaak hebben gemaakt, tot 
gemeenschappelijk nut van hun erven bestemmen. 

Deze vorm van beperkt zakelijk recht is dus niet geschikt voor meervoudig ruimtegebruik. 

Een bouwwerk kan tijdens de bouw, maar oak in een later stadium gesplitst warden in 
verschillende eenheden, die elk afzonderlijk als een compleet geheel gebruikt kunnen warden. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een deel van het bouwwerk of het daarbij behorend 

terrein voor gezamenlijk gebruik wordt bestemd. Dit wordt geregeld in het appartementsrecht. 

Bij meervoudig ruimtegebruik hebben de vastgoedeigenaren en de infrastructuurbeheerders een 

appartementsrecht. Dit betekent dat zij een aandeel hebben in het bouwwerk dat de 

bevoegdheid geeft tot gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw dat blijkens zijn 

inrichting is bestemd om als geheel te warden gebruikt. Bij meervoudig ruimtegebruik ziet de 
notaris het gehele plangebied als het bouwwerk aan, dat betekent dat er sprake is van een 

kadastraal perceel. De appartements-eigenaren verenigen zich in een vereniging van eigenaren. 
Deze vereniging is de eigenaar van de grand. De appartementseigenaren hebben rechten en 

plichten. Behalve de in het Burgelijke Wetboek opgenomen rechten en plichten warden in de wet 
regels gegeven omtrent de akte van splitsing, het reglement, de statuten van de vereniging van 
eigenaars, schulden, hypotheek en verzekering . 

Resultaat voor projecten met meervoudig ruimtegebruik 

Bij projecten met meervoudig ruimtegebruik in combinatie met infrastructuur zijn zowel het recht 
van erfpacht als het recht van opstal geschikt. Het voordeel van erfpacht is dat de erfpachter 

ook meeprofiteert van de waardestijging van de grond. lndien het recht van opstal wordt 
toegepast profiteert de opstaller niet van een waardestijging van de grond, dit omdat de opstaller 

alleen het eigendom bezit van het gebouw. 
Het voordeel van het recht van opstal is dat de opstaller het eigendom heeft van het gebouw. Bij 
erfpacht mag men het gebouw alleen 'houden en gebruiken', wat in de wet geen eigendom is, 
wat gevolgen kan hebben voor de aantrekkelijkheid van de gronden en daarmee voor de waarde 

van het vastgoedobject. 

Zowel het beperkt zakelijk recht als het appartementsrecht kunnen warden toegepast bij 

projecten met meervoudig ruimtegebruik. Er zit een groot verschil tussen beide constructies. 
De vastgoedeigenaren en de infrastructuurbeheerders spelen beide een actieve rol tijdens de 
exploitatie van het plangebied. Het appartementsrecht maakt geen onderscheid tussen deze 
partijen, wat betekent dat er wederzijdse rechten en plichten zijn . Dit is bij het beperkt zakelijk 
recht niet het geval. Bij een beperkt zakelijk recht doet de eigenaar afstand van een deel van de 

beschikkingsmacht of het gebruik. In dit kader biedt een vereniging met appartementseigenaren 
voordeel. 

6.2.2 Belevingswaarde 

Uitzicht 
De visuele aanwezigheid van infrastructuur biedt een aantrekkelijk uitzicht voor 
vastgoedobjecten. De zichtbare beweging op een weg wordt over het algemeen door mensen 
gewaardeerd. Bovendien geeft een weg met name in het danker een sfeer door de lampen van 
de auto's die warden waargenomen. Uitzicht op infrastructuur biedt hierdoor een meerwaarde 
aan de omliggende vastgoedobjecten. 
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De meerwaarde die de visuele aanwezigheid van infrastructuur heeft, gaat echter verloren door 

de overkluizing van de infrastructuur. Alleen bij de tunnelmonden ontstaan locaties waar 
vastgoedobjecten kunnen warden ontwikkeld, die profiteren van deze meerwaarde. 

Zichtbaarheid 
lnfrastructuur bezit visuele kwaliteiten als ruimte en zichtlijnen. Kwaliteiten die met name voor 

commercieel vastgoed van belang kunnen zijn . De waarde van een kantoorpand langs de 
autoweg of het spoor is hoger dan hetzelfde gebouw dat niet op een zichtlocatie is gesitueerd. 
Bedrijven hebben belang bij 'het gezien warden'. Ondernemingen kunnen met hun sprekende 
vastgoedobjecten het imago van de onderneming tonen. Middels grate borden maken de 
ondernemingen (kantoren en winkels) langs infrastructuur duidelijk dat zij daar gevestigd zijn . 

lndien de infrastructuur wordt overkluisd gaan kwaliteiten als ruimte en zichtlijnen gratendeels 

verloren. Alleen ter plaatse van de tunnelmonden zal ruimte en zichtlijnen blijven bestaan. Deze 
locaties hebben, met name als er sprake is van een autosnelweg, een extra accent omdat deze 
locaties uitstekende zichtlijnen bezitten doordat het autoverkeer deze locaties loodrecht nadert. 
Deze locaties kunnen daaram voor kantoor- en/of winkelobjecten zeer interessant zijn . 

Verkeersveiligheid 
Meervoudig ruimtegebruik heeft als voordeel dat er geen barrieres warden opgeworpen voor het 
dwarsverkeer van fietsers en voetgangers. De grootschalige infrastructuur wordt ondergrands 
aangelegd en de infrastructuur voor langzaamverkeer dat kruist, wordt op maaiveld aangelegd. 
Door ondergrandse inpassing van infrastructuur hoeven zo bepaalde uitgaven voor 
voorzieningen voor de verkeersveiligheid niet gedaan te warden die bij een traditionele aanleg 
wel uitgegeven hadden moeten warden. Zo behoeft de aanleg van een weg op maaiveld 
bijvoorbeeld dat investeringen gedaan warden in voorzieningen als bruggen of viaducten. 
Tevens kan er bespaard warden op veiligheidsvoorzieningen als verkeerslichten en 
snelheidsremmende voorzieningen. 

Socia/e veiligheid 
De plangebieden die in dit onderzoek geanalyseerd warden, betreffen plangebieden in 
binnenstedelijke gebieden. De inbedding in bestaand stedelijk gebied vormt een gunstige 
randvoorwaarde voor de inrichting als een sociaal veilige en voor de bewoners attractieve 
woonomgeving. 
Ten aanzien van de sociale veiligheid is verder van belang dat projecten met meervoudig 
ruimtegebruik gekenmerkt warden door de scheiding van langzaam verkeer en snelverkeer. De 
scheiding van het langzaam verkeer en het snelverkeer draagt echter niet bij aan een sociaal 
veiligere situatie. Tevens dient opgemerkt te warden dat tunnels over het algemeen ervaren 

warden als onveilige locaties. 

Technische veiligheid 
Explosies en brand in een tunnel kunnen niet alleen gevaarlijke situaties opleveren voor de 
tunnel, maar oak voor de daaraan grenzende objecten. In Nederland geldt de regel dat een 
autosnelweg slechts over een lengte van tachtig meter mag warden overbouwd. Om de tachtig 
meter moet de overkluizingsconstructie dus onderbraken warden. Dit heeft ten eerste gevolgen 
voor het aantal te ontwikkelen vastgoedobjecten dat door deze regel wordt beperkt. Bovendien 
ontstaan de gevaarlijkste situaties rand de tunnelmonden, waardoor de locaties rand de 
tunnelmonden minder aantrekkelijk warden. Dit kan gevolgen hebben op de waarde van de te 
ontwikkelen vastgoedobjecten rand de tunnelmonden. 
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6.2.3 Toekomstwaarde 

Flexibiliteit 
Ondergrondse in passing van infrastructuur is minder flexibel dan inpassing van de infrastructuur 
op maaiveld. lndien men bij een ondergrondse inpassing op een later moment behoefte heeft 
aan uitbreiding van de infrastructuur dan zal dit immers aanzienlijke meerkosten met zich 
meebrengen ten opzichte van de uitbreiding van infrastructuur op maaiveld . Beperkingen in een 
gewenste uitbreiding van de infrastructuur, kan grote ru imtelijke en economische gevolgen 
hebben voor de verdere ontwikkeling van een stad of land. Daarom is het bij projecten met 
meervoudig ruimtegebruik waarbij de infrastructuur wordt ingepast, belangrijk goed te 
onderzoeken welke ontwikkelingen de infrastructuurbehoefte zullen maken. Hier kan bij het 
ontwerp eventueel rekening mee gehouden warden. 

Beheer 
lndien de infrastructuur overkluisd wordt, heeft dit gevolgen voor het beheer van de 
infrastructuur ten opzichte van een traditionele aanleg. De ondertunneling betekent ender 
andere dat de infrastructuur permanent verlicht moeten warden, in tegenstelling tot traditionele 
infrastructuur die alleen verlicht wordt bij een beperkte aanwezigheid van daglicht. Hierdoor 
zullen de exploitatiekosten van de infrastructuur toenemen. 

Een tweede gevolg van de overkluizing van de infrastructuur is het beheer van de 
tunnelconstructie. In Nederland is relatief weinig ervaring met de mogelijke 
onderhoudsmethoden ten aanzien van tunnels. Tunnels kunnen in de exploitatiefase 
onzekerheden met zich meebrengen ten aanzien van de waterdichtheid , de stijfheid en de 
duurzaamheid van de constructie. Men dient er rekening mee te houden dat men bij calamiteiten 
voor een grote kostenpost komt te staan. Deze financiele risico's loopt men niet indien de 
infrastructuur op een traditionele wijze wordt ingepast. 
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7. Mogelijkheden tot kostenverhaal 

7. 1 lnleiding 
Zoals reeds is aangegeven zijn voor een optimalisering van het grondexploitatieresultaat van 
projecten met meervoudig ruimtegebruik twee aspecten van belang: 

1. Het renderend vermogen van de toegevoegde functies; 
2. De mogelijkheden van kostenverhaal van dit renderend vermogen ten behoeve van de 

meerkosten van de overkluizingsconstructie. 
In hoofdstuk 6 is ingegaan op het renderend vermogen van de toegevoegde functies. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden van kostenverhaal bij projecten met meervoudig 
ruimtegebruik in combinatie met infrastructuur. 

7.2 Kostenverhaal 

Type grondexploitatie 
Het type grondexploitatie bepaald hoe en in welke mate de overheid de kosten voor de aanleg 
van de overkluizingsconstructie van de infrastructuur kunnen verhalen. Bij kostenverhaal van 
voorzieningen door de overheid zijn, zoals omschreven in hoofdstuk 3, drie situaties te 
onderscheiden: 

1. Actief grondbe/eid van de gemeente I gemeentelijke grondexploitatie 

Bij een actief grondbeleid van de gemeente zal de gemeente trachten de grondexploitatie zelf uit 
te voeren (gemeentelijke grondexploitatie). Bij actief grondbeleid (in de betekenis van 
grondinbreng, -productie en -uitgifte) heeft de gemeente het kostenverhaal van de infrastructuur 

in eigen hand. Naast minnelijke verwerving heeft een gemeente de volgende instrumenten om 
de grond in handen te krijgen: onteigening en de wet voorkeursrecht gemeenten. Deze 

instrumenten zijn in hoofdstuk 5 bespoken. Bij een actief grondbeleid kan de gemeente in 
principe (een dee! van) de kosten van de infrastructuur verhalen middels grondinbreng, -
productie en -uitgifte. Echter, aan de effecten van grondprijsopdrijving bij de verwerving kan de 
gemeente niets doen. Dit kan het geval zijn als de grond in handen is van speculanten. 
Daarnaast spelen uiteraard de marktomstandigheden een rol bij de gronduitgifte. Dit kan een 
groot gevolg hebben voor de mate van kostenverhaal. 

2. Passief grondbe/eid van de gemeente/ private grondexploitatie 

lndien de grond van het plangebied in handen is van private partijen die zelf in staat zijn het 
project te realiseren volgens het bestemmingsplan, kan de gemeente geen actief grondbeleid 
voeren en zullen zij de realisatie over moeten laten aan private partijen. De gemeente kan ook 
vrijwillig kiezen voor een passief grondbeleid. 
Bij zelfrealisatie van bestemmingen door private partijen, is het voor de gemeente van belang in 
welke mate de gemeente de kosten voor de infrastructuur kan verhalen. Momenteel heeft de 
gemeente hiervoor de exploitatieverordening en baatbelasting voor handen. De 
exploitatieverordening geeft ruimere mogelijkheden tot kostenverhaal dan baatbelasting. De 
baatbelasting zal altijd het sluitstuk moeten zijn voor de gevallen waarin de exploitatiebijdrage 
ontoereikend blijkt voor gemeentelijk kostenverhaal. Toch is het niet mogelijk met deze 
instrumenten in alle gevallen 100% kostenverhaal te realiseren . Daarom onderzoeken 
momenteel diverse partijen of en wat de mogelijkheden zijn van nieuwe 
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kostenverhaalinstrumenten. In hoofdstuk 5 is een aantal nieuwe instrumenten die door 
betrokken partijen in de literatuur wordt aangedragen, genoemd. 

3. Publiek-private samenwerking bij de grondexploitatie 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een grondexploitatie middels publiek-private 

samenwerking. Hierbij zijn meerdere samenwerkingsmodellen mogelijk, welke reeds besproken 
zijn in hoofdstuk 3. Deze modellen warden hieronder nogmaals kart besproken: 
Bij het inlevermodel dragen de grondeigenaren de grand over aan de gemeente, de gemeente 
voert dan de grondexploitatie uit. 

Bij het tussenmodel is de gemeente verantwoordelijk voor de grondexploitatie en kunnen private 
partijen expliciet ingeschakeld warden om gronden te verwerven. Daarnaast kunnen private 
partijen bij dit model bijvoorbeeld ook meepraten over het stedenbouwkundige plan. 
Een gezamenlijke grondexploitatie tussen gemeente en private partijen is het participatiemodel. 
Beide partijen kunnen grand inbrengen bij dit model. De grondexploitatie wordt voor gezamenlijk 

risico uitgevoerd. 
In het concessiemodel warden bepaalde activiteiten binnen de grondexploitatie, op basis van 
vaste randvoorwaarden , tegen een bepaald bedrag in concessie door marktpartijen uitgevoerd. 
In extreme vorm wordt dit het uitbestedingsmodel genoemd, waarbij alle taken en 
verantwoordelijkheden bij de private partijen liggen. 

lnitiatieven voor projecten met meervoudig ruimtegebruik liggen veelal bij de gemeentelijke 
overheid. Zij kunnen belang hebben bij een kwaliteitsverhoging van het betreffende plangebied 

wat bereikt kan warden door overkluizing van de infrastructuur. Het grondbezit kan dan voor de 
gemeente een belangrijk middel zijn om tot realisatie van het planproject te komen, waardoor zij 
zullen overgaan tot aankoop van de gronden om het bezit van de gronden te krijgen. Hierdoor 
zou sprake zijn van een gemeentelijke grondexploitatie. Daarnaast zijn het veelal private 
investeerders die in projecten met meervoudig ruimtegebruik een financiele kans zien. De 
private partijen zullen proberen de gronden in handen te krijgen om over te kunnen gaan tot 
exploitatie. Hierdoor zal er sprake zijn van een private grondexploitatie. 

Eigendomssituatie van de grond 
Uit het bovenstaande blijkt dat het type grondexploitatie van een project met name wordt 
bepaald door de eigendomssituatie van de grand of de verwervingsmogelijkheden van de grand. 
Aangezien dit onderzoek zich richt op projecten met meervoudig ruimtegebruik in 

binnenstedelijke gebieden heb je over het algemeen niet te maken met agrarische gronden, 
maar met gronden waarop reeds bebouwing kan staan, waarbij sprake is van meerdere 
eigenaren. 

lndien de exploitant, de gemeente of private partij(en), de gronden in het plangebied wil 
verwerven is men afhankelijk van de bereidheid tot verkoop van de huidige grondeigenaren. 
Hierbij kunnen twee opmerkingen gemaakt warden. 

Ten eerste dient opgemerkt te warden dat in deze situatie de grondexploitant bij de verwerving 
van gronden op binnenstedelijk gebieden te maken kan krijgen met aanzienlijke kosten, die 
bestaan uit verwervingskosten, sloop en bodemsanering. De verwervingsprijs wordt bepaald 
aan de hand van de boekwaarde van het bestaande vastgoed plus een vergoeding voor de 
huidige eigenaar. Het begrip boekwaarde heeft betrekking op het totaal aan kosten die op het 
perceel drukt. Het gaat om het totaal aan in het verleden gedane investeringen en de rente die 
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hier over is betaald als gevolg van de hiervoor aangegane leningen. Naast de boekwaarde zal 
de eigenaar veelal een vergoeding eisen voor verplaatsing en/of schadeloosstelling. 

De tweede opmerking heeft betrekking op de medewerking van de grondeigenaren. Eigenaren 
van bestaand vastgoed zijn naast particulieren in binnenstedelijke gebieden vaak oak beleggers 

en corporaties. lndien bestaand vastgoed in eigendom is van beleggers kan dit oak een 
voordeel zijn, als zij daadwerkelijk een waardeontwikkel ing in hun belegd vermogen bij een 
bepaalde ontwikkeling zien. Deze partijen zullen de meerwaarde van medewerking inzien, want 
ze hebben hun geld in die projecten zitten. Dat beleggers zich betrokken voelen bij 
gebiedsontwikkeling blijkt uit het feit dat er een transformatie plaatsvindt in de organisatie van 
beleggers. Fondsen warden meer vastgoedondernemingen, waarbij zij meer aandacht tonen 
voor beheersactiviteiten en projectontwikkeling. Activiteiten die met name bij binnenstedelijk 
gebied van belang zijn . Oak corporaties tonen meer en meer aandacht voor projectontwikkeling. 
Daarbij zijn deze partijen zich zeker bewust van de grate risico's door de lange looptijden van 

locatieontwikkeling en de ingewikkelde trajecten. Daarom zullen alleen beleggers en corporaties 
die goed zijn in transformatieprocessen zelf betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling, andere 
partijen zullen eerder uitponden en verkopen. 

Type grondexploitatie bij projecten in binnenstedelijke gebieden 

De aanwezigheid van bestaand vastgoed in een wijk en daarmee de bereidheid tot 
medewerking en de hoge verwervingsprijzen heeft gevolgen voor het type grondexploitatie en 
daarmee voor de mogelijkheden van kostenverhaal. Bij uitleggebieden vindt enerzijds veelal een 
gemeentelijke grondexploitatie plaats. De gemeente heeft hierbij een actieve grondpolitiek 

gevoerd, waarbij zij de gronden verwerven middels de instrumenten die genoemd zijn in 
hoofdstuk 5: minnelijke verwerving , onteigening en het voorkeursrecht. Kostenverhaal van de 
infrastructuur is vervolgens mogelijk door in de uitgifteprijs van de kavels de kosten te 
verrekenen. Anderzijds wordt op uitleggebieden veelal het inlevermodel toegepast waarbij 
kostenverhaal oak middels de uitgifteprijs plaats vindt. 

Echter bij binnenstedelijke gebieden met bestaand vastgoed is het inlevermodel veel te duur, 
aangezien er geen marge meer bestaat om de kosten te verrekenen in de uitgifteprijs van de 
kavels. 

Dat de gemeentelijke grondexploitatie (traditionele model) bij meervoudig ruimtegebruik in 
combinatie met infrastructuur geen geschikt model is blijkt oak uit het volgende. Een 
gemeentelijke grondexploitatie waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor het bouw- en 
woonrijp maken en de aanleg van openbare werken, Rijkswaterstaat vervolgens investeert in de 
hoofdinfrastructuur en private partijen of particulieren investeren in de vastgoedobjecten, ligt niet 
voor de hand omdat niet van Rijkswaterstaat verwacht kan warden dat zij investeert in een 
oplossing met een ruimtelijke ordeningsdoelstelling. Tevens kan Rijkswaterstaat, door het 

financieringstekort bij de overheid niet alle infrastructurele kosten op zich nemen. In deze 
situatie zal de overheid nag meer moeite hebben met de extra kosten voor de 
overkluizingsconstructie. Rijkswaterstaat zal dus niet bereidt zijn de extra kosten van de 
overkluizingsconstructie op zich te nemen. 

Ten aanzien van complexe projecten is een trend waarneembaar waarbij de grondexploitaties 
zich verplaatsen naar de private partijen. Hierbij is het consessiemodel een model waarmee in 
Europa en Azie inmiddels ruime ervaring is opgedaan. Ten aanzien van het kostenverhaal van 
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de infrastructuur wijst het NEl31 onder andere op dit model, waarbij een private partij financieel 
verantwoordelijk is voor de grondexploitatie van een project en de overheid een periodieke 
vergoeding betaald. De bedoeling hiervan is meerwaarde te creeren: lagere kosten, hogere 
opbrengsten en snellere uitvoering. De aanleg van de Hogesnelheidslijn van Schiphol naar 
Belgie is een voorbeeld uit de praktijk. 

31 Nederlandse Staatcourant, 1999 
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8. Praktijkonderzoek 

8. 1 lnleiding 

PR A KTIJ KON DE RZ O E K 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven welke factoren kunnen leiden tot een 
optimalisering van de grondexploitatie voor stedelijke intensiveringsprojecten met meervoudig 
ruimtegebruik, die voorziet in de overkluizing van infrastructuur met vastgoedobjecten. In dit 
hoofdstuk warden de factoren die besproken zijn in hoofdstuk 6 (potentiele meerwaarde) en de 
resultaten die besproken zijn in hoofdstuk 7 (kostenverhaal) geanalyseerd aan de hand van een 
casestudie van een stedelijk intensiveringsproject met meervoudig ruimtegebruik. 

Doe/ casestudie 

Het doel van de casestudie is het checken van de validiteit van de in hoofdstuk 6 en 7 
besproken factoren/resultaten , teneinde op basis van deze resultaten te komen tot een definitief 
resultaat. 

Se/ectie van de case 

Voor de selectie van de case zijn de volgende criteria gehanteerd: 
• het gestelde ambitieniveau van de case is alleen haalbaar door de toepassing van 

meervoudig ruimtegebruik; 

• bij het ambitieniveau van de case is sprake van inpassing van infrastructurele voorzieningen 
( dit in tegenstelling tot intensivering van bestaand stedelijk gebied bij bestaande 
infrastructuur); 

• het project moet zich in de realisatiefase bevinden of reeds afgerond zijn, vanwege de 
beschikbaarheid van data en procesresultaten; 

• het project moet van een beperkte omvang en/of complexiteit zijn , vanwege de betere 
toetsingsmogelijkheden van de in de theorie gevonden factoren (ontwikkelde model). 

Aan de hand van deze criteria is de casestudie Sijtwende in Voorburg geselecteerd. De 
aanleiding voor dit project, dat zich momenteel in de realisatiefase bevindt, is een door 
Rijkswaterstaat geplande weg; alleen met meervoudig ruimtegebruik is deze weg voor alle 
betrokken partijen acceptabel. 

Het project Sijtwende omvat de realisatie van een tunneltrace, woningen, kantoren en andere 
(onder meer recreatieve) voorzieningen. Het gebied waarin het wordt uitgevoerd is het trace van 
de Rijksweg 14, voorheen de Verlengde Landscheidingsweg, dat door Voorburg loopt. Het trace 
is tevens onderdeel van de Noordelijke Randweg Haagse regio (NORAH). 

Hierbij valt op te merken dat bij het project Sijtwende letterlijk geen sprake is van dubbel 
grondgebruik, de vastgoedobjecten warden namelijk niet op de overkluizingsconstructie van de 
infrastructuur gesitueerd maar tegen de bovengrondse tunnelconstructie aan. De ruimte op de 
tunnelconstructie wordt bij het plan Sijtwende ingericht als openbare ruimte. De overkluizing 
maakt het echter wel mogelijk de vastgoedobjecten tegen de tunnelconstructie te bouwen. Het 
toepassen van dubbel grondgebruik betekent dat hiermee het gestelde ambitieniveau gehaald 
kan warden . 
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8.2 Procesfasering en actor-analyse 

In deze paragraaf wordt de procesfasering omschreven van zowel de planvorming als de 

besluitvorming van het project Sijtwende. Deze processen !open parallel aan elkaar. Het accent 
van de analyse ligt op het planvormingsproces. Aangezien het besluitvormingsproces een kader 
vormt voor de planvorming, wordt ook kort ingegaan op de besluitvorming van het project 
Sijtwende. 
In paragraaf 8.2.1. zal het planvormingsproces omschreven warden aan de hand van de in 

hoofdstuk 2 omschreven fases in dit proces, te weten: idee/visie, ambitieniveau, 
ontwikkelingsconcepten en programma. Het besluitvormingsproces wordt omschreven in 

paragraaf 8.2.2. 

8.2.1 Planvorming 

Het plan(inhoudelijke) vormgevingsproces van Sijtwende kent een lange geschiedenis. Al in 

1938 duiken de eerste plannen op om Scheveningen en het noordelijke deel van Den Haag een 

betere verbinding met het rijkswegennet te geven. Een door de gemeente Den Haag gehouden 
verkeersonderzoek, doet Rijkswaterstaat besluiten de verbindingsweg op te nemen in het 
toekomstige rijkswegenplan . De Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende wederopbouw 
zorgen er echter voor dat die plannen in de kast verdwijnen. 
In de jaren vijftig komen de voorstellen echter opnieuw op tafel. Het planvormingsproces dat 
vanaf dat moment doorlopen is, wordt in deze paragraaf beschreven. Een schematische 

weergave van het planvormingsproces is weergeven in figuur 8.1 op de volgende pagina. 

ldee/ visie: jaren '50 
I nstitutionele ontwikkelingen 

In de jaren '50 komen de voorstellen van de jaren '30 voor de aanleg van de verbindingsweg 
opnieuw op tafel; Rijkswaterstaat constateert dat sommige wegen in de Haagse regio overbelast 

raken . Als reactie stelde de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat in 1956 vast volgens 
welk trace de weg zou moeten !open. Via Wassenaar, Voorburg, en Leidschendam zou de 

bestaande Landscheidingsweg warden doorgetrokken naar de A4. 

Actoren 

De actoren die op dat moment een belang hebben bij de aanleg van de verbindingsweg zijn het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat, de Haagse regio 
(= regio Haaglanden) en de gemeenten Wassenaar, Voorburg, en Leidschendam. De 

positie/belangen en in te zetten middelen van deze partijen zijn op dat moment als volgt: 

Rijkswaterstaat 
Positie/belangen: 
Rijkswaterstaat (RWS) heeft als taak Nederland te voorzien van toereikende infrastructuur. 

RWS ziet de noodzaak in tot verbetering van de bereikbaarheid van de regio Den Haag. 

Middelen: 
• financien : RWS krijgt financiele middelen toegewezen via het 'Rijkswegenprogramma' (thans 

het Meerjarenprogramma lnfrastructuur en Transport). Deze financiele middelen kunnen zij 
inzetten voor uitbreiding van de infrastructuur; 

• autoriteit: RWS kan verschillende procedures inzetten ten behoeve van ruimtelijke projecten. 
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Figuur 8. 1: Planvorming Sijtwende 
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Regio Haaglanden 
Positie/belangen: 

P R A K T I J K O N DER ZOE K 

De Haagse regio heeft belang bij een betere verbinding met het rijkswegennet. 
Middelen: 

• draagvlak: Een maatschappelijke groepering als de Haagse Regio kan middels draagvlak 
meer kans maken met een project via de politiek. 

Gemeenten Wassenaar, Voorburg en Leidschendam 

Positie/belangen: 

De reden van de betrokkenheid van deze gemeenten is het feit dat de door RWS geplande weg 
over hun grondgebied gaat. De gemeenten Voorburg en Wassenaar hebben geen direct belang 
in de weg zelf en verzetten zich daarom ook tegen de komst van de weg. Voor de gemeente 
Voorburg geldt concreet dat zij niets voelen voor een rijksweg binnen haar grenzen wegens: 
• de barrierewerking; Voorburg wordt al doorsneden door de Utrechtsebaan en twee 

spoorlijnen; 
• overlast die een dergelijke hoofdverbindingsweg voor de gemeente zou veroorzaken; 

• beperking van de mogelijkheden tot het realiseren van woningbouw die de weg met zich 
meebrengt. 

Middelen: 
• grond: het bezit van grond is het belangrijkste middel van deze gemeente; 
• autoriteit: dit is voor de gemeente een sterk middel. Met name in procedures voor het 

vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de benodigde vergunningen speelt 
de gemeente een cruciale rol ; 

• politiek draagvlak: de politiek kan zich voor of tegen de haalbaarheid van het ambitieniveau 

manifesteren. 

Ambitieniveau: jaren '50 
Het ambitieniveau voor het project is: 
De regio Haaglanden voorzien van een betere aansluiting op het rijkswegennet, door een 
verbindingsweg aan te leggen op het trace Wassenaar, Voorburg , Leidschendam. 

Het gehele trace van de verbindingsweg loopt door verschillende gemeenten. Hierdoor bestaat 

het trace uit verschillende trajecten. leder traject heeft een apart planvormings- en 

besluitvormingsproces. Het ambitieniveau is alleen haalbaar als alle trajecten aan het 

ambitieniveau voldoen. Hierdoor zijn de trajecten onderling afhankelijk van elkaars plan- en 
besluitvormingsprocessen. 

Deze casestudie is gericht op het project Sijtwende, dat het traject in de gemeente Voorburg 
betreft. Bij de verdere omschrijving van het planvormingsproces, wordt alleen ingegaan op het 
procesverloop van dit project. Uiteraard zullen, indien daartoe aanleiding is, de invloeden van de 
planvormings- en besluitvormingsprocessen van de andere trajecten worden meegenomen in de 

procesanalyse van het project Sijtwende. 

Onwikkelingsconcept: jaren '50 
Om het gestelde ambitieniveau haalbaar te maken, komt Rijkswaterstaat voor het traject dat 
door de gemeente Voorburg loopt, met een concept waarmee men de verbindingsweg verhoogd 
aan wil leggen. 

Programma: jaren '60 
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Het concept resulteert vervolgens in een programma. Het programma bestaat uit een 
verbindingsweg die aangelegd wordt middels viaducten. 

In de jaren zestig gaat de planvormingsfase zelfs over in de grondexploitatiefase en daarop volgt 
zelfs de bouwexploitatiefase. Rijkswaterstaat koopt grand aan van de gemeente Voorburg en er 

verrijzen betonpilaren voor de aanleg van de viaducten. In de jaren 70 breken echter andere tijden 

aan, wat tot gevolg heeft dat er een andere visie op de op dat moment al in aanleg zijnde 

verbindingsweg ontstaat. 

ldee/visie: jaren '70 
lnstitutionele omgeving 

De veranderende visie op de aanleg van de weg is het gevolg van veranderingen in de 
institutionele omgeving. In de jaren zeventig laat de milieubeweging van zich spreken en onder de 

bevolking is een groeiende zorg over het milieu en de leefbaarheid. Deze ontwikkelingen in de 
institutionele omgeving ontstaan mede in het kader van de stedelijke vernieuwing, waarin men 

streeft naar een complete stad: een fysiek, sociaal en economisch sterke stad. 
Vervolgens wordt in 1975 door politieke toevalligheden de weg op de lange baan geschoven. 
Echter de noodzaak van een betere ontsluiting van Den Haag wordt steeds grater. Bovendien 
wordt Leidschendam aangewezen als groeikern. De weg is noodzakelijk voor de Vinex-locatie 
Leidschenveen. 

Actoren 

Door de veranderingen in de institutionele omgeving raakt er een nieuwe actor bij het proces 
betrokken , de bewoners uit Voorburg . De bewoners hebben zich verenigt in het 'Platvorm tegen 
Aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg'. 

Daarnaast veranderen de belangen van de huidige actoren ten aanzien van het project Sijtwende. 

Platform tegen Aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg 

Positie/belangen: 
Het 'Platvorm tegen Aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg' is tegen meer infrastructuur in 

hun gemeente. 
Middelen: 
• draagvlak: Hun invloed manifesteert zich voornamelijk voor de presentatie van het plan 

Sijtwende en richt zich vooral op bernvloeding van de opstelling van de actoren in het 

besluitvormingsproces. 

Rijkswaterstaat/ Leidschendam/ regio Haaglanden 

Positie /belangen: 
Door enerzijds de groei van de regio Haaglanden, zowel wat betreft de bevolking als het aantal 
bedrijven, waarmee oak de stroom van auto's groeide, en anderzijds de benoeming van 
Leidschendam tot groeikern, is bij deze partijen een groeiende behoefte ontstaan aan de komst 

van de verbindingsweg. 

Gemeente Voorburg 
Positie/ belangen: 
De gemeente Voorburg ziet, door de groeiende behoefte aan de weg van Leidschendam en de 
regio Haaglanden, de noodzaak van de weg in. Echter bij de gemeente Voorburg groeit het 
belang voor het behoud van de leefbaarheid, waardoor ze er belang bij heeft dat de weg 

ondergronds wordt aangelegd. 
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Ambitieniveau: jaren '80 

De veranderde visie op het trace van de NORAH leidt tot een heroverweging van het 
ambitieniveau. Het ambitieniveau dat is gesteld in de jaren '50, wordt aangepast en wordt als volgt 
geformuleerd: 

"De regio Haaglanden voorzien van een betere aansluiting op het Rijkswegennet, door een 
verbinding aan te leggen op het trace Wassenaar, Voorburg en Leidschendam. Dit binnen het 

kader van een duurzame samenleving, de huidige en toekomstige bereikbaarheids- en 
leefbaarheidseisen van/door het autoverkeer". 
In dit ambitieniveau is de groeiende zorg voor het milieu verwerkt. 

Ontwikkelingsconcepten: jaren '80 
Het ontwikkelingsconcept van de jaren zestig 'verhoogde aanleg van de verbindingsweg', 

is door het groeiende belang voor het behoud van de leefbaarheid niet aanvaardbaar voor de 
gemeente Voorburg . Rijkswaterstaat ontwikkelt een nieuw concept, namelijk 'de aanleg van de 

weg op maaiveld'. 

Ook dit concept voldoet niet aan de leefbaarheidseisen van de gemeente Voorburg . De 
gemeente Voorburg verzet zich tegen dit concept en weigert iedere medewerking. 
De toenmalige Minister Nijpels van VROM dreigt vervolgens met een aanwijzing om Voorburg te 
dwingen mee te werken, maar voor hij zijn dreigement tot uitvoering kan brengen, valt het CDA

WD-kabinet waar hij deel van uitmaakt. 
Nijpels' opvolger Alders en Minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat besloten in februari 
1990 tot een trace-MER-procedure. Daarbij werd een commissie van onafhankelijke 

deskundigen ingesteld, die richtlijnen opstelde voor een studie naar de ontwikkelingsconcepten 

voor de aanleg van een weg. Zo werd onderzocht wat er zou gebeuren als de weg niet zou 
warden aangelegd, wat het meest milieuvriendelijke concept zou zijn , welk concept het beste 
zou zijn voor het openbaar vervoer en in hoeverre van bestaande wegen gebruik zou kunnen 
warden gemaakt. De commissie kwam met een positief advies over de aanleg van de weg. 

Programma: jaren '90 
Aan de hand van het advies van de commissie ontwikkelt de Minister een programma voor de 
verbindingsweg. Het programma bestaat uit een gedeeltelijke aanleg van de weg op maaiveld 
en een gedeeltelijk verdiepte aanleg32

. 

Na het ontwikkelen van het programma voor het trace volgt een periode waarin bestuurlijk
juridische besluiten warden genomen. De Minister neemt een tracebesluit en er volgt een 
aanwijzing van de provincie aan de gemeente Voorburg . Deze besluiten vallen echter niet onder 
het planvormingsproces maar onder het hieraan parallel lopende besluitvormingsproces. Hierop 
wordt verder ingegaan in paragraaf 8.2.2. 

Het komt echter niet zover dat het programma ook ten uitvoer wordt gebracht, dit omdat er een 

nieuwe actor met een nieuw idee voor de aanleg van de weg komt. Opnieuw wordt de visie voor 
de verbindingsweg gewijzigd. 

ldee/visie: jaren '90 

32 Dit betreffen de fys ieke onderdelen van het programma. 
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De plaatselijke projectontwikkelaar Bohemen Vastgoedontwikkeling komt met het idee van 

dubbel grondgebruik. Het particulier initiatief bestaat uit een voorstel waarin de aanleg van de 
weg wordt gecombineerd met de bouw van woningen en kantoorpanden. Het voorstel bestaat uit 
een op twee kruispunten na volledig overkapte weg. 

Actoren 

Het particulier initiatief leidt tot een nieuwe actor in het planvormingsproces. De initiatiefnemer 
van het plan met dubbel grondgebruik is de plaatselijke projectontwikkelaar Bohemen vastgoed 
bv. Bohemen heeft Volker Stevin (thans Koninklijke Volker Wessels Stevin) erbij betrokken 
vanwege haar kennis en ervaring in de tunnelbouw. De twee marktpartijen hebben zich verenigd 
in een gezamenlijke onderneming, genaamd Sijtwende BV. Seide partijen zijn hiervan de 
aandeelhouders van. Hieronder wordt omschreven wat de positie van Sijtwende BV is bij de 

planvorming. Vervolgens wordt ingegaan op de positie van Rijkswaterstaat en de gemeente 
Voorburg ten aanzien van deze nieuwe visie. 

Sijtwende BV 
Positie/belangen: 
Sijtwende BV heeft de eis dat het plan financieel haalbaar moet zijn . Dit betekent dat de 
commerciele waarden van de te ontwikkelen vastgoedobjecten dusdanig moeten zijn, dat de 
investeringen voor het project door deze private partijen tenminste warden terugverdiend. Voor 
Sijtwende bv is het van belang dat het cashflow resultaat van de integrale ontwikkeling positief 

is. 
Middelen: 

• financien : het middel van Sijtwende BV is het residu van de vastgoedobjecten (=winst na 
aftrek van de bedrijfswinst) die ontstaat bij de ontwikkeling, realisering en verkoop van de 

vastgoedobjecten; 
• kennis: de combinatie van Bohemen Vastgoedontwikkeling bv en Volker Stevin 

Ontwikkelingsmaatschappij met dochterondernemingen lijkt tot een meerwaarde te 
resulteren . Bohemen Vastgoedontwikkeling bv heeft als Voorburgse projectontwikkelaar de 
nodige kennis van de locale markt. Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij is betrokken 
vanwege de kennis en ervaring op het gebied van tunnelbouw. 

Gemeente Voorburg 

Positie/belangen: 
Dit plan sluit goed aan bij de belangen van de gemeente Voorburg. Het plan voldoet namelijk 
aan de wens voor een ondergrondse aanleg van de weg en het plan biedt mogelijkheden voor 

de realisatie van woningbouw. 

Ministerie van V&W, Rijkswaterstaat: 

Positie/belangen: 
RWS ziet een noodzaak tot de komst van de verbindingsweg door enerzijds de groei van de 

regio Haaglanden, zowel wat betreft de bevolking als het aantal bedrijven - waarmee ook de 

stroom van auto's groeide - en anderzijds de benoeming van Leidschendam tot groeikern. 

Middelen: 
In de jaren '90 krijgt RWS financiele middelen toegewezen via het MIT (meerjarenprogramma 

lnfrastructuur en Transport, voorheen het rijkswegenprogramma) om te investeren in 
infrastructuur. RWS wil de investeringen per project zo laag mogelijk houden, ten einde meer 
projecten te kunnen realiseren. De meerkosten voor het verdiept aanleggen van de weg wil 
RWS dan ook niet voor haar rekening nemen. 
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Ambitieniveau: jaren '90 

Het gestelde ambitieniveau van de jaren '80 wordt opnieuw overwogen. Door de inbreng van de 

ideeen van Sijtwende BV formuleert men het nieuwe ambitieniveau als volgt: 
"De regio Haaglanden voorzien van een betere aansluiting op het rijkswegennet, door een 
verbinding aan te leggen op het trace Wassenaar, Voorburg, Leidschendam, middels een 

overkluizing van het traject bij Voorburg" . 

Ontwikkelingsconcepten: jaren '90 

Met het idee van Bohemen vastgoedontwikkeling wordt een nieuw ontwikkelingsconcept 

geformuleerd: 'aanleg van de verbindingsweg middels dubbel grondgebruik'. 

Bij de haalbaarheidsanalyse van het ontwikkelingsconcept met dubbel grondgebruik lijkt het plan 
te duur uit te vallen. Maar minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat, gecharmeerd van de 

voorstellen door het integrale karakter, maakt het met een extra bijdrage van 80 miljoen toch 

mogelijk. 

Programma: eind jaren '90 
Het concept leidt, door de extra bijdrage van de Minister van V&W, tot een programma. Het 
programma bevat naast de rijksweg, de inpassing van woningen, kantoorruimten en een 

openbaarvervoerverbinding. In het plan Sijtwende bestaat de rijksweg gedeeltelijk uit een 'echte' 
tunnel en gedeeltelijk uit een tunnel op maaiveldniveau. Door deze laatste als 'holle dijk' uit te 

voeren met een landschap tegen de buitenwanden en eroverheen, kunnen de woningen direct 
aan weerszijden van het wegtrace gepland warden. Op deze manier kan op 22 hectare grand 27 

hectare bruto grondgebruik plaatsvinden. 

8.2.2 Besluitvorming 

Het besluitvormingsproces is te verdelen in bestuurlijk-juridische en privaatrechtelijke 
activiteiten. Hieronder warden deze activiteiten kart genoemd. Hierbij wordt alleen ingegaan op 
het besluitvormingstraject van de jaren '90 tot aan de start van de grondexploitatie in 1998. 
Figuur 8.2 bevat een schematische weergave van het besluitvormingsproces. 

Bestu u rl ij k-j u rid ische overeenkomsten 

Tracebesluit RW14/NORAH:(tracewet}, april 1994 

Op basis van het resultaat van de trace-MER-procedure, neemt de Minister van V&W een 
tracebesluit voor de Rijksweg 14/Noordelijke Randweg Den Haag (NORAH). Naast een rijksweg 
is binnen het tracebesluit oak ruimte gereserveerd voor een hoogwaardig openbaar vervoer 
(HOV) verbinding . 

Aanwijzing provincie aan gemeente Voorburq (WRO), maart 1995 
Omdat Voorburg zich oak na het ministeriele besluit blijft verzetten, verzoekt de minister van 
V&W de provincie Zuid-Holland naar het zware middel van een aanwijzing te grijpen; hierdoor 

wordt de gemeente verplicht om het bestemmingsplan aan te passen ten behoeve van de 
aanleg van de weg conform het tracebesluit. Als Voorburg dat zelf niet wil doen dan zal de 
provincie het bestemmingsplan wijzigen. De druk wordt nag opgevoerd als Leidschendam 
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besluit haar medewerking aan de ontwikkeling van de 
verbinden aan de tijdige aanleg van de NORAH. 

Vinex-locatie Leidschenveen te 
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Het provinciebestuur van Zuid-Holland neemt haar verantwoordelijkheid, door in maart 1995 een 
aanwijzing uit te vaardigen. Dit werkt als een katalysator in het planvormingsproces. Een maand 
eerder hebben de private partijen hun ideeen gepresenteerd over dubbel grondgebruik onder de 
naam Sijtwende (zie contracteringsproces/PPS). 

Door de presentatie van het nieuwe plan Sijtwende komt het echter niet zover. De gemeente 
stelt vervolgens wel het bestemmingsplan op voor Sijtwende. Voorburg komt voor de keuze te 

staan ofwel overruled te warden door de provincie zodat er een plangebied ontstaat met een 
beperkte leefbaarheid, ofwel met de private partijen verder te gaan om de rijksweg in te pakken 

met woningbouw. 

Besluit opstelling bestemmingsplan Sijtwende door gemeenteraad Voorburg (WRO), april 1995 
Voorburg heeft gekozen om met de private partijen in zee te gaan en ontwikkelt een 
bestemmingsplan voor het plan Sijtwende. 

Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad (WRO), maart 1996 

Met het vaststellen van het bestemmingsplan heeft de gemeente Voorburg voldaan aan de door 

de Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzing tot het opstellen van een bestemmingsplan waarin 
de aanleg van de Noordelijke randweg planologisch gezien mogelijk wordt gemaakt. Het 

bestemmingsplan maakt een gecombineerde ontwikkeling van deze stadsrandweg en de bouw 
van circa 1000 woningen mogelijk. 

Gedeeltelijke goedkeuring bestemmingsplan door GS (WRO), juli 1996 

Het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland keurt het bestemmingsplan in hoofdzaak 

goed. Aan enkele onderdelen is echter de goedkeuring onthouden. Het betreft met name een 

gedeelte van de woonbestemmingen rand de kruispunten en enkele aanpassingen in de loop 

van het trace. 

Partiele herziening bestemmingsplan door gemeenteraad (WRO), juni 1997 

De herziening van het bestemmingsplan heeft met name betrekking op een wijziging van de 

plankaart. De bijstelling rand de kruispunten heeft geresulteerd in een vermindering van de 
bouwcapaciteit met 300 woningen. 

Contracteringsproces/PPS 

Presentatie plan Sijtwende, februari 1995 
Het consortium, bestaande uit Bohemen Vastgoedontwikkeling bv en Volker Stevin komt met 
een ontwikkelingsvisie voor het traject RW14/ NORAH. 

Ondertekening intentieverklaring, juli 1996 
Deze verklaring werd getekend door het Rijk, de gemeente Voorburg, Sijtwende bv en de regio 
Haaglanden. Hiermee werd afscheid genomen van de oude plannen van Rijkswaterstaat en 
werd het Project Sijtwende een feit. 

Vierpartijenovereenkomst, september 1996 
Nadat goedkeuring aan het bestemmingsplan werd verleend aan de gemeente Voorburg en 
overeenstemming t.a.v. de financiele overeenkomst werd bereikt tussen de deelnemende 
partijen , ontstond een Publiek Private Samenwerking (PPS) met als uiteindelijk resultaat een 
vierpartijenovereenkomst voor het project Sijtwende. Deze overeenkomst houdt in dat op een 
beperkte ruimtelijke locatie een verbindingsweg moet komen tussen Den Haag en de A4 bij 
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Leidschendam, waarbij tevens een hoogwaardige woonlocatie ontwikkeld moet warden, 
voorzien van een goede openbaar vervoerontsluiting. De vier partijen zijn : 

• de staten der Nederlanden, vertegenwoordigd door twee Ministeries. Het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat (V&W), dat weer wordt vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat 
directie Zuid-Holland, is verantwoordelijk voor de aanleg van de weg; het Ministerie 
Volkshuisvesting , Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) is verantwoordelijk voor de 
woningbouw, in casu de ontsluiting van de Vinex-locatie Leidschenveen; 

• de gemeente Voorburg in het kader van de hoogwaardige woonlocatie; 
• het stadsgewest Haaglanden voor de Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding; 

• Sijtwende bv, als initiatiefnemer van de ontwikkeling van het integrale plan (weg, HOV, 
woningen en kantoren). 

De samenwerkingsvorm en risicoverdeling voor het project Sijtwende gaat uit van een 
samenwerking tussen de hierboven genoemde 4 partijen, middels een design-build-finance 
(DBF) contract. Bij een DBF-contract wordt het ontwerp, de bouw en de financiering van het 
project overgedragen aan de private partij, in dit geval het consortium Sijtwende bv. Het contract 
is opgesteld op basis van een prestatieconcept van RWS. Na realisatie zal Rijkswaterstaat de 
weg 'kopen' van Sijtwende bv. Hierbij valt op te merken dat het contract alleen geldt voor de 
tunnelconstructie en de wegconstructie. De elektronische en mechanische afwerking van de 
weg is middels een apart contract aanbesteed. 

Een DBF-contract is vergelijkbaar met het 'turnkey-contract' , welke onder meer wordt 
gehanteerd bij het tot stand komen van de vastgoedobjecten. De definitie van een turnkey 

overeenkomst is: 

"een specifieke vorm van een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een 
verantwoordelijke partij voor de ontwikkeling van en realisatie van een vastgoedobject 
voor wat betreft het gehele bouwproces, op basis van een vooraf geformuleerd 
prestatieconcept, tijdpad en budget, waarbij de opdrachtgever geen bemoeienis heeft 
met de uitvoering van het werk en het te realiseren object pas in eigendom verwerft na 
acceptatie van de kwaliteit ervan bij oplevering, terwijl de uitvoerder van het werk tot 
dat moment alle risico's ten aanzien van de ontwikkeling en realisatie voor zijn 
rekening heeft, inclusief het risico van niet afnemen door de opdrachtgever ten 

gevolge van het onvoldoende geachte prestatieniveau van het object" (Keeris, 1997). 

Het DBF-contract is echter op een aantal punten verschillend van een turnkey-contract. 
Het eerste verschil is de beoordeling van de prestaties van eef1 project. Een project dat 
gebouwd wordt volgens een turnkey-contract, moet bij afname van de opdrachtgever voldoen 
aan het in het prestatieconcept geformuleerde presatieniveau. Er zal daarom na realisatie een 
toetsing plaatsvinden van de kwaliteit van de geleverde en de door het project op termijn te 
leveren prestaties. Op dit punt is het DBF-contract, dat wordt gehanteerd voor het project 
Sijtwende anders dan een turnkey-contract. Op basis van het DBF-contract van het project 
Sijtwende, zal eveneens een kwaliteitscontrole plaatsvinden. Het prestatieniveau wordt echter 
naast de kwaliteit ook getoetst op rechtmatigheid . De toetsing van de kwaliteit vindt na de 
realisatie van het project plaats, de toetsing van de rechtmatigheid vindt plaats middels een 
acceptatieprocedure voor deelproducten gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase van het 
project. De toetsing van rechtmatigheid moet waarborgen dat de ontwikkeling van het definitieve 
ontwerp, de deelontwerpen en de eventuele nader overeengekomen optimalisaties binnen de 
voorwaarden van het prestatieconcept passen. Een acceptatie-procedure vindt in zijn 
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algemeenheid plaats op basis van het ROW-contract; dit betreft een standaard contractvorm 
waarin de normen en standaarden van Rijkswaterstaat zijn opgenomen. Omdat bij het project 
Sijtwende het ROW-contract niet toegepast kan worden doordat de infrastructuur ontwikkeld 
wordt middels dubbel grondgebruik, is voor deze situatie door accountants een aangepast 
contract ontwikkeld. Dit maakt de controle op rechtmatigheid voor Rijkswaterstaat moeilijker. 

Het tweede verschil tussen het DBF-contract van Sijtwende met een turnkey-contract zit in het 
F-deel (finance). Bij een turnkey-contract wordt pas tot de koop besloten als bij oplevering het 

geeiste kwaliteitsniveau naar inzicht van de afnemer geleverd is. Bij het DBF-contract van 
Sijtwende zijn de partijen een gefaseerde betalingsregeling overeengekomen. In feite is er dus 
geen sprake van financiering door Sijtwende BV. 

Ten slotte is door het niet meenemen van de elektronische en mechanische afwerking van de 
weg het DFB-contract ook niet te vergelijken met een turnkey-contract. Bij een turnkey-contract 

wordt de weg gebruiksklaar opgeleverd. 

Bij het toepassen van het samenwerkingscontract is het, mede in het licht van de Europese 
aanbestedingsregels, van belang hoe de betrokken partijen afspraken maken over de aanleg 

van de infrastructuur. In het contract zijn daarom drie essentiele aandachtspunten consequent 
uitgewerkt: 

• het aandeel van de overheid in de totale integrale planfinanciering is kleiner dan vijftig 
procent van de totale plankosten; 

• de private partij Sijtwende bv is initiatiefnemer en opdrachtgever, Rijkswaterstaat is na het 
gereedkomen afnemer en koper van het onderdeel hoofdinfrastructuur van het integrale plan; 

• het integrale plan is alleen maar in zijn onderlinge samenhang te ontwikkelen, te financieren 
en te realiseren. 

Hierdoor kan het werk onderhands worden gegund en is het contract geen UAV-contract, terwijl 
er ook geen sprake is van een subsidiebeschikking. 

Ondertekening bilaterale overeenkomsten (Rijk-Voorburq, Rijk-Sijtwende, Voorburg-Sijtwende) 
Het sluiten van een aantal bilaterale overeenkomsten leidt ertoe dat men in 1998 kan beginnen 
met de werkzaamheden op de locatie. De inhoud van de overeenkomsten is niet openbaar. 
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8.3 Grondexploitatie berekening 

In hoofdstuk 4 (berekeningsmethoden grondexploitaties) is aangegeven dat het middels de 
residuele waardemethode mogelijk is inzicht te krijgen in de financieel-economische 
haalbaarheid van een grondexploitatie. Met name bij complexe grondexploitaties, waarbij 
verschillende functionaliteiten in het ontwerp gebundeld worden, zoals het project Sijtwende, 
biedt deze methode inzicht in de haalbaarheid per functie. In het kader van dit onderzoek is het 
van belang inzicht te krijgen in het exploitatieresultaat van de vastgoedobjecten, ten behoeve 
van de haalbaarheid van het integrate project. 
In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van het project Sijtwende in drie stappen inzichtelijk 
gemaakt. Aangezien niet alle gegevens ten behoeve van de residuele waardeberekening van 
Sijtwende beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van dit onderzoek, wordt in paragraaf 8.3.1 
ten eerste de contantewaardeberekening omschreven conform de gegevens van het 
bestemmingsplan in 1995. 

Fig. 8.3: Overzicht van grondexploitatieberkeneningen 
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Residuele waardeberekening 
(paragraaf 8.3.2) prijspijl 1996 

Residuele waardeberekening 
(paragraaf 8.3.3) prijspeil 1999 

In paragraaf 8.3.2 wordt de residuele waardeberekening omschreven, op basis van de 
vierpartijenovereenkomst die gesloten is in 1996. In deze berekening is de besluitvorming, die 
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heeft plaats gevonden in de perjode net voor het ondertekenen van de 
vierpartijenovereenkomst, verwerkt. De besluitvorming heeft betrekking op de afstemming van 
de stedebouwkundige factoren, die omschreven warden zijn in paragraaf 8.4. Op deze wijze 
wordt inzichtelijk wat de invloed is van deze factoren op het grondexploitatie-resultaat van 
Sijtwende. 
Tenslotte wordt in paragraaf 8.3.3 de residuele waardeberekening omschreven van de situatie 
van Sijtwende in 1999, waardoor de invloed van de marktontwikkelingen in de tijd op de 
grondexploitatie inzichtelijk wordt. Oak in dit geval zijn diverse aannames gedaan en betreft 
het een fictieve residuele waardeberekening. 

8.3.1 Contantewaardeberekening conform bestemmingsplan 

Het consortium, bestaande uit Bohemen Vastgoedontwikkeling bv en Koninklijke Volker Stevin 
Ontwikkelingsmaatschappij bv, heeft in het voorstel van februari 1995 naast de 
ontwikkelingsvisie een financiele onderbouwing en aanbieding geleverd. Gezien de integraliteit 
van het plan Sijtwende is gekozen voor een overall exploitatie voor de woningbouwlocatie en 
de rijksweg. 
In eerste aanleg werd op basis van het woningbouwprogramma en de geraamde 
grondopbrengst een opbrengstpotentie voor Sijtwende geschat op f 68 min. In de navolgende 
tabel is dit gespecificeerd. 

Tabel 8.1: lndicatie woningbouwprogramma en kavelprijzen in guldens (inc/usief BTW), februari 1995 

I Grondwaarde Grondwaarde 

Aantal Stichtingskosten Per woning incl. BTW Totaal incl. BTW 

Won. per woning I 
Gestapelde bouw 

I 

• BWS/Corporatie won. 100 115.ooo 1 30.000 I 3.000.000 

I · Huurappartementen 200 240.000 I 45.000 9.000.000 

• Koopappartement~ I 200 290.000 55. 000 _J_____ 1 !.:_000. 000 -
Niet gestapelde bouw 

• Eengezinswoningen 200 345.000 80.000 16.000.000 

• Eengezinswoningen 100 375.000 I 80.000 8.000.000 

• Geclusterde woningen 100 415.000 100.000 10.000.000 

• Halfvrijstaande 100 475.000 I 110.000 11 .000.000 

Totaal 1000 
l 

68.000.000 J 

bran: Bestemmingsplan Sijtwende, Gemeente Voorburg 

Afgezet tegen het in die tijd beschikbare budget voor de aanleg van de NORAH van f 82 min, 
de totale kosten voor de aanleg van de NORAH en het bouw- en woonrijp maken van het plan 
Sijtwende, blijkt op dat moment een dekkingsbehoefte voor een bedrag van f 29 min. 
In figuur 8.4 is de globale contantewaardeberekening grafisch weergegeven. 
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Figuur 8.4: Globale contantewaardeberekening Sijtwende in miljoenen guldens (inclusief BTW), 
februari 1995 
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In september 1995 is de exploitatieberekening geactualiseerd. Dit resulteert in een 
gedetailleerde ge"integreerde begroting, zodat de invloed van de rente en inflatie is 
verdisconteerd. De kosten van realisatie van de 1000 woningen en de daarmee gepaard 
gaande opbrengsten zijn tegen elkaar weggestreept. 
Bij de gedetailleerde exploitatieberekening gaat men er vanuit dat het project financieel 
sluitend is onder de volgende voorwaarden: 
• vanuit de gereserveerde gelden voor 'tijdige ontsluiting van Leidschenveen' draagt het Rijk 

(VROM/RWS) fl. 29 min bij ; 
• een voortvarende planning en start van het project, uitgegaan wordt van een start per 01-

01-1998; 
• door inspanning van alle betrokken partijen zijn er geen financieringskosten van het 

integrale project noodzakelijk. Dit is o.a. mogelijk door een adequate front-loading van de 
overheidsbijdrage en door optimalisatie van de planning van de uitvoering van de 
deelgebieden. 

Zoals aangegeven in de voorgaande paragraaf (kostenverhaal) is geen sprake van een 
gemeentelijke grondexploitatie. De grond is voor een groot deel in eigendom van de gemeente 
Voorburg. Binnen de uitgangspunten van de publiek-private samenwerking levert de gemeente 
haar grond (ter waarde van circa fl.40 min) in als bijdrage aan de realiseerbaarheid van het 
integrale plan Sijtwende. Daarnaast brengt de gemeente de gemeentelijke en externe 
(bestemmings-)plankosten in en de publiekrechtelijke vergunningen, know-how en 
afstemmingen op regior'laal en rijksniveau. Een deel van de grond (4.5 ha) is in eigendom van 
Rijkswaterstaat. Dit betekent dat de grond, die voor de uitvoering van het plan nodig is, niet 
behoefd te worden onteigend en bijna direct beschikbaar kan komen. 

In het gebied is -behoudens de kantoor- en bedrijfsbebouwing aan de Nieuwe Havenstraat en 
de in het plan betrokken bebouwing van Park Leeuwensteijn - geen bebouwing aanwezig. 
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In figuur 8.5 is de gedetailleerde exploitatiebegroting die opgenomen is in het 
bestemmingsplan, grafisch weergeven. 

Figuur 8.5: Gedetailleerde contantewaardeberekening in miljoenen guldens (inclusief BTW), 

september 1995 
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8.3.2 Residuele waardeberekening, vierpartijenovereenkomst 1996 

Aan de hand van de in de vorige paragraaf omschreven contantewaardeberekening, die is 

opgenomen in het bestemmingsplan, is het niet mogelijk te beoordelen in welke mate de 
vermogenswinsten door de ontwikkeling van de vastgoedobjecten in het plan Sijtwende warden 
ingezet voor de meerkosten van de tunnelconstructie. Om dit te kunnen bepalen dient een 
residuele waardeberekening gemaakt te warden. 

Bij de opstelling van de residuele waardeberekening dient de ondertekening van de 
vierpartijenovereenkomst als uitgangspunt. De afspraken die gemaakt zijn tijdens deze 

ondertekening warden meegenomen in de berekening. Echter niet alle elementen van de 
residuele waardeberekening zijn beschikbaar gesteld voor dit onderzoek. De onbekende 

gegevens zijn aangenomen op basis van de contantewaardeberekening, welke is omschreven 

in de vorige paragraaf. In de contantewaardeberekening zijn echter de kosten en opbrengsten 
van de vastgoedobjecten tegen elkaar weggestreept. Bij de residuele waardeberekening dienen 
de kosten (stichtingskosten) en opbrengsten (commerciele waarde) van de vastgoedobjecten 
wel opgenomen te warden in de berekening, teneinde de haalbaarheid per functie inzichtelijk te 

kunnen maken. De stichtingskosten en commerciele waarde van de vastgoedobjecten zijn 
daarom gebaseerd op marktconforme aannames. 

Het resultaat van een residuele waardeberekening is afhankelijk van de ontwikkeling van twee 
verschillende markten: de bouwmarkt en de vastgoedmarkt. De resultaten op deze markten 
ontwikkelen zich volgens een ander patroon, wat in de tijd zijn invloed heeft op de residuele 

waardeberekening. Voor de indexering op de bouwmarkt zijn drie methoden voor handen: 
indexcijfers van het CBS, de MBK-indexcijfers en de BDB-indexcijfers. 

Hieronder wordt ten eerste omschreven hoe de elementen van de residuele waardeberekening 
zijn bepaald, waarna vervolgens het resultaat van de berekening wordt gegeven. 

De door de aannames fictieve residuele waardeberekening heeft als prijspeil 1996, het jaar van 
de ondertekening van de vierpartijenovereenkomst. 

Opbrengsten 

Overheidsbijdrage 
Bij de ondertekening van de vierpartijenovereenkomst in 1996 zijn de volgende 
overheidsbijdragen overeengekomen: 
• Het Ministerie van V&W levert een bijdrage van in totaal fl.160 min. Dit is het bedrag 

waarvoor het Ministerie de weg na realisatie terugkoopt van Sijtwende bv. Dit bedrag betreft 
fl.135 min voor de tunnel en de wegconstructie. Voor de afbouw wordt een bijdrage geleverd 

van fl .25 min. 
• Het Ministerie van VROM levert een bijdrage van fl .20 min, dit bedrag is ten behoeve van de 

nadere milieumaatregelen in het plan Sijtwende. 
Het prijspeil van deze overheidbijdrage van totaal fl .180 min is 1 januari 1997. De correctie van 
deze bijdrage naar een prijspeil van 1996 is afhankelijk van de afspraken over de indexering die 
zijn gemaakt in de overeenkomst. Ten behoeve van deze residuele waardeberekening is 
aangenomen dat de overheidsbijdrage gecorrigeerd wordt tegen de consumentenprijsindex 

(CBS). De consumentenprijsindex toont lagere prijsstijgingen dan de bouwkostenprijzen (MBK), 

zie tabel 8.2. 
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Tabel 8.2: Ontwikkeling indexcijfers 

1 jan 1995 1 jan 1996 1 jan 1997 1 jan 1998 1 jan 1999 

Consumentenprijsindex (CBS) 100 100.6 102.8 104.7 107.0 

MKB-index Woningbouw 100 102.5 105.1 108.7 110.6 

MKB-index kantoorgebouwen 100 102.7 104.9 107.7 109.3 

De indexering van de overheidsbijdrage naar 1996 (CBS: 1 sep 1996=102,7; 1 jan 1997= 102,8) 

levert een overheidsbijdrage op van fl.179,8 min. 

Commerciele waarde woningen 

De gecalculeerde commerciele waarde van de woningen door de grondexploitant Sijtwende bv 
ten tijde van de ondertekening van de vierpartijenovereenkomst, is niet bekend. Ten behoeve 
van de residuele waardebepaling van 1996, is dit een onbekende variant en volgt als resultante 

uit de berekening. Bij de bepaling van het resultaat van de residuele waardeberekening wordt 
bekeken wat de minimale commerciele waarde van de woningen meet zijn, wil het project ten 

minste haalbaar zijn . 

Commercie/e waarde kantoren 

Over de te ontwikkelen kantoren rend de Mgr. van Steelaan zijn nog zeer wemIg gegevens 
bekend. Vastgesteld is dat er 4 a 5 kantoortorens worden ontwikkeld . Volgens de 
stedebouwkundige situatie hebben de kantoortorens een afmeting van circa. 25 bij 25 meter. 
Aan de hand van een vergelijkbaar kantoorobject is het mogelijk een indicatie te geven voor de 
commerciele waarde van de kantoorobjecten van Sijtwende. Een kantoorobject33 met de 

kenmerken vierkant, vierlaags, afmetingen van 25,8 bij 25,8 meter, heeft een netto 
vloeroppervlakte van 2.396 m2

. 

De huren in de gemeente Voorburg hebben een marge van fl. 235 tot fl .245 gulden per vierkante 
meter34

. De locatie van Sijtwende was bij aanvang geen toplocatie voor kantoorhuisvesting. 
Echter door de realisatie van Sijtwende is de locatie voor kantoorhuisvesting aantrekkelijker 
geworden door de betere bereikbaarheid via de nieuwe rijksweg en met het openbaarvervoer. 
Toch wordt ten behoeve van de berekening van de commerciele waarde, een huurprijs van fl . 
235 per m2 aangehouden. Het prijspeil van deze huurprijs is 1996. 

Het bruto-aanvangsrendement van een kantoorobject in de randstand, niet gelegen op de beste 
locaties, heeft een bandbreedte tussen de 7.00 en 7.75%35

. 

Een kantoortoren in Sijtwende resulteert bij de aannames van 2.396 m2 NVO, een huurprijs van 
fl. 235 en een bar van 7.75% in een commerciele waarde van circa 7,27 miljoen gulden. lndien 
4 torens ontwikkeld warden is de commerciele waarde 29, 1 miljoen gulden. 

Kosten 
Verwervingskosten grand 

Voor de verwervingskosten is de waarde gehanteerd die is opgenomen in de 
contantewaardeberekening van het bestemmingsplan. De gemeente heeft haar grond als 

33 Misset, 1999 
34 Visie achter de feiten , DTZ Zadelhoff, 1996 
35 Financieel dagblad, 16 april 1999 
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deelneming in de grondexploitatie (zonder kosten) ingebracht ten behoeve van de ontwikkeling 
van Sijtwende. Voor het deel van de grand, dat eigendom is van Rijkswaterstaat, zijn de kosten 
2,2 miljoen gulden. Aangehouden is dat de grand wordt overgedragen op het moment van 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. 

Grondproductiekosten 

Voor de verwervingskosten is de waarde gehanteerd die is opgenomen in de 
contantewaardeberekening van het bestemmingsplan. Hierin is een kostenpost opgenomen 
van 29.6 miljoen gulden. Deze waarde heeft een prijspeil van september 1995. lndexering 
naar een prijspeil van september 1996 middels de MBK-indexcijfers (MBK: sep.1995=97.2, 
sep1996=99.4), levert een waarde op van 30.3 miljoen gulden. 

Aanlegkosten en bijkomende kosten infrastructuur 

Voor de aanleg- en bijkomende kosten van de infrastructuur zijn de partijen in de 
vierpartijenovereenkomst een bedrag overeengekomen van 201 miljoen gulden (prijspeil 
1997). Er van uitgaande dat de GWW-sector iets minder grate prijsstijgingen vertoont dan de 
bouwsector is aangenomen dat de prijzen van 1996 naar 1997 met 1% zijn toegenomen. Dit 
resulteert in een bedrag van 199,0 miljoen gulden voor 1996. 

Bouwkosten en bijkomende kosten woningen 

Voor de bouw- en bijkomende kosten van de woningen dienen de waarden omschreven in het 
bestemmingsplan als uitgangspunt. In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven 
van de stichtingskosten gebaseerd op een indicatie. Het levert een totaal op aan 
stichtingskosten voor de woningen op van ruim 222,5 miljoen gulden. 

Tabel 8.3: Stichtingskostenkosten in guldens (incl BTW), 1995 

Type 

Gestapelde bouw : 

• Koopappartementen 

Niet gestapelde bouw 

• Eengezinswoningen 

• Geclusterde won. 

• Halfvrijstaande won. 

Totaal 

Aantal 

359 

203 

16 

127 

705 

Slichtingskosten 

Prijsklasse 

260.000 

310.000 

370.000 

475.000 

Stichlingskosten 

per type 

93.340.000 

62.930.000 

5.920.000 

60.325.000 

222.515.000 

lndexering naar 1996 (MBK: sep.1995=97.2, sep.1996=99.4) resulteert in een waarde van 
227,6 miljoen gulden. 

Bouw- en bijkomende kosten kantoren 
Bij de beschrijving van de commerciele waarde van de kantoorontwikkeling in Sijtwende, is 
aangegeven dat aangezien nog geen ontwerpen zijn gemaakt voor de kantoorobjecten gebruik 
is gemaakt van een vergelijkbaar object om de opbrengsten te bepalen. Ook voor de bepaling 
van de kosten van de kantoorontwikkeling is gebruik gemaakt van een vergelijkbaar object. 

Voor de kantoortorens wordt bij de rendementseis van 7. 75% uitgegaan van een hoog 
kwaliteitsniveau. Een indicatiecijfer37 voor de bouw- en bijkomende kosten voor een 

37 Kolpron, 1999 
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kantoortoren met een hoog kwaliteitsniveau is ca. fl. 2800 per m2 netto vloeroppervlakte 
(1999). Dit levert bij een NVO van 2.396 m2 een totaal op aan bouw- en bijkomende kosten 
van circa fl. 6.7 min per toren. De totale bouw- en bijkomende kosten voor de 4 torens zijn 
vervolgens circa 26.8 miljoen gulden. 

Residuele waardeberekening 
lndien van de bovenstaande resultaten een fictieve residuele waardeberekening wordt 
gemaakt, levert dit het resultaat op dat is weergeven in figuur 8.6. 
De commerciele waarde van de woningen is een onbekende variant. Berekend is wat de 
minimale commerciele waarde is voor een haalbare grondexploitatie. 

Fi uur 8. 6: Fictieve residuele waardeberekenin in mifoenen 

overheidsbijdrage 179.8 

Commerciele waarde 
woningen 

Commerciele waarde 
kantoren 

TOTAAL: 
458.8 

opbrengsten 

I 
verwervingskosten grond 

grondproductiekosten 

aanleg- en bijkomendekosten 
infrastructuur: 197.1 

kosten 

Bouw- en bijkomendekosten 
wonigen: 227.6 

Bouw- en bijkomendekosten 
kantoren: 

Bij een haalbaar exploitatieresultaat dient tenminste een commerciele waarde voor de 
woningen gehaald te worden van 277 miljoen gulden. Een mogelijke verdeling van deze 
waarde over de tijdens de vierpartijenovereenkomst overeengekomen te ontwikkelen 700 
woningen zou betekenen dat de woningen ongeveer de volgende verkoopprijzen moeten 
hebben, zie tabel 8.4. 

Tabet 8.4: Fictieve verkoopprijzen woningen, in guldens, 1996 

Type Aantal Ter vergelijking: Verkooppijzen per 

Gestapelde bouw : 

• Koopappartementen 

Niet gestapelde bouw 

• Eengezinswoningen 

• Geclusterde won. 

• Halfvrijstaande won. 

Totaal 

94 

Sep. '95 

200 

200 

100 

100 

1000 

Stichtingskosten 

290.000 

345.000 

415.000 

475.000 

Woning 

300.000 

400.000 

550.000 

625.000 

Verkoopprijzen 

per type 

107.700.000 

81.200.000 

8.800.000 

79.375.000 

277.075.000 
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Om te bepalen of deze von-prijzen realistisch zijn, zijn in tabel 8.5 ter vergelijking de 
gemiddelde verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen in 1996 opgenomen. Bij de gemiddelde 
verkoopcijfers van NVM-wonen is een onderscheidt gemaakt tussen appartementen, 
tussenwoningen, hoekwoningen en vrijstaande woningen. 

Tabel 8.5: vergelijking VON-prijzen, in guldens, 1996 

Gemiddelde VON-prijzen, landelijk 

Appartementen 

Tussenwoning 

Hoekwoning 

Vrijstaande woning 

Bron: gemiddelde VON-prijzen: NVM-Wonen 

116.000 

224.000 

271 .000 

294.000 

De minimale waarde van de appartementen van Sijtwende van fl. 300.000 is in vergelijking 
met de een gemiddelde VON-prijs van fl.116.000 aan de hoge kant. In-de gemeente Den Haag 
lijkt de markt wel een stuk gunstiger dan het landelijk gemiddelde. Een analyse38 van een 
referentie-aanbod van middeldure tot dure koopappartementen die in de periode 1995 tot 1997 
op de markt zijn gebracht toont een marge van ca. fl. 200.000 voor een kleine 2-
kamerwoningen (62 m2 g.b.o.) en fl . 310.000 voor een 3- kamerwoningen van 90 m2 g.b.o. 

Een onderzoek naar de gemiddelde verkoopprijs van verkochte appartementen en 
eengezinswoningen naar BoN-regio geeft voor de regio Haaglanden in de jaren 1997 en 1998 
de volgende resultaten, zie tabel 8.6. 

Tabel 8.6: Gemiddelde verkoopprijs van verkochte appattementen en eengezinswoningen naar BoN

regio, in guldens 

Appartementen 

Haaglanden 

• VINEX-prestatiegemeenten 

• Overige gemeenten 

Eengezinswoningen 

Haaglanden 

• VINEX-prestatiegemeenten 

• Overige gemeenten 

Bron: monitor nieuwe woningen 

1997 

317.500 

329.700 

281.400 

352.400 

347.600 

379.500 

De gemeente Voorburg is geen VINEX-prestatiegemeente. 

1998 

315.400 

315.100 

321 .200 

370.100 

373.300 

342.100 

De gemiddelde prijsstijging in Nederland in 1997 voor appartementen was 10.2%. De correctie 
van de gemiddelde verkoopprijs voor overige gemeenten naar het prijspeil 1996, op basis van 
dit landelijke stijgingspercentage, levert een gemiddelde verkoopprijs op van ca. fl . 288.000. 
De koopappartementen zitten bij een verkoopprijs van fl . 300.000 in een hoog marktsegment 
voor de regio Haaglanden. 

38 lnbo, 1999 
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De gemiddelde verkoopprijs voor eengezinswoningen voor overige gemeenten in de regio 
Haaglanden heeft in 1998 een daling opgeleverd, dit terwijl de landelijke trend in 1998 een 
stijging vertoont, wat ook in 1997 het geval was. Landelijk steeg de gemiddelde verkoopprijs in 
1997 voor een tussenwoning met ca. 8%. Een correctie van het prijspeil naar 1996, op basis 
van deze landelijke trend, levert een gemiddelde waarde op van ca. fl. 350.000. 
Ook voor de grondgebonden woningen in Sijtwende geldt dat de minimale verkoopprijzen 
boven de fl.375.000 het hoge marktsegment vertegenwoordigen in de regio. 

8.3.3 Residuele waardeberekening, 1999 

In deze paragraaf is het grondexploitatieresultaat met het prijspeil 1999 omschreven middels 
een residuele waardeberekening. Voor de bespreking van het resultaat wordt eerst ingegaan op 
de bepaling van de elementen van de residuele waardeberekening voor deze peildatum. 

Opbrengsten 

Overheidsbijdrage 

Zoals omschreven bij de berekening in de vorige paragraaf werd bij de ondertekening van de 
vierpartijenovereenkomst in 1996 uitgegaan van een overheidsbijdrage van in totaal 180 
miljoen gulden. 
Het prijspeil van deze bijdrage is 1997. lndien 180 miljoen gecorrigeerd wordt met de 
consumentenprijsindex (CBS: jan 1997=102.8, jan 1999=107.0) levert dit een waarde op van 
187,2 miljoen gulden. 

Commercie/e waarde woningen 
In 1999 is reeds een woningbouwprogramma gepresenteerd, welke bestaat uit 5 deelplannen. 
De woningen van het eerste deelplan gaan omstreeks februari 2000 in de verkoop. De 
indicatieprijzen van de standaard woningen zijn eind 1999 vastgesteld. Uitzonderingen als 
hoekwoningen zullen hogere verkoopprijzen krijgen. In dit onderzoek zijn de meerkosten voor 
de niet-standaard woningen niet meegenomen. Aangenomen is dat de type woningen 
(appartementen, eengezinswoningen, geclusterde woningen en halfvrijstaande woningen) in de 
5 deelplannen overeenkomen en dat daarom de verkoopprijzen van deze typen 
overeenkomen. 
De oplevering van deelplan 1 vindt volgens de planning plaats in mei 2001, de oplevering van 
het laatste deelplan in juli 2002. Aangenomen is dat de verkoop van alle deelplannen 
plaatsvindt in 2000. Dit levert de volgende VON-prijzen op voor de woningen. 

Tabel 8. 7: Fictieve commerciele waarde in guldens, prijspeil 2000 

Type Aantal lndicatie verkoopprijzen 

Per woning (prijspeil 2000) 

Gestapelde bouw : 

• Koopappartementen 359 325.000 

Niet gestapelde bouw 

• Eengezinswoningen 203 475.000 

• Geclusterde won . 16 650.000 

• Halfvrijstaande won . 127 825.000 

Totaal 705 
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De prijsstijgingen op de woningmarkt van de afgelopen jaren zijn opgenomen in de tabel 8.8. 
Aan de hand van de verwachtingen dat de prijzen van de woningen in de toekomst 
waarschijnlijk minder hard zullen stijgen, zijn er tevens indicatieprijsstijgingen gedaan voor het 
jaar2000. 

Tabel 8.8: Prijsstijgingen nieuwbouwwoningen en indicatiepnjsstijgingen woningbouw 

Appartementen Tussenwoning Hoekwoning 1 Vrijstaande woning 

1997 10.2 8 

t-
8.1 10.9 

1998 12 7 9.6 12.6 

1999 16.6 15 16.8 18 

2000 (verwachting) 12 7 10 10 

Bron: prijsstijgingen NVM Wonen 

lndien de verkoopprijzen van de woningen volgens de verwachte prijsstijging worden 
ge"indexeerd naar het peiljaar 1999 waarbij voor alle niet-gestapelde woningen wordt uitgegaan 
van een prijsstijging van 12%, levert dit de volgende resultaten op. 
De appartementen hebben een waarde van 325.000 gulden in 2000, gecorrigeerd naar 1999 is 
dit een waarde van 290.179 gulden. 
De gecorrigeerde waarde van de eengezinswoningen is 443.925 gulden. De gecorrigeerde 
waarde van de geclusterde woningen is 590.909 en de halfvrijstaande woningen hebben een 
gecorrigeerde waarde van 750.000 gulden. 
De totale commerciele waarde van de woningen in 1999 is aan de hand van bovenstaande 
aannames circa 299,0 miljoen gulden. 

Tabel 8.9: Commerci{j/e waarde woningen, in guldens 

Appartementen 

Eengezinswoningen 

Geclusterde woningen 

Half vrijstaande woningen 

Totaal 

Commerciele waarde kantoren 

Aantal 

359 

203 

16 

127 

Waarde per woning 

290.179 

443.925 

590.909 

750.000 
t 

-l-

Waarde per type 

104.174.1 07 

90.116.882 

9.454.~-~ 

95.250.000 

298.995.475 

Over de te ontwikkelen kantoren rond de Mgr. van Steelaan zijn in 1999 nog zeer weinig 
gegevens bekend. Bij de berekening van de residuele waarde in 1996 is een referentieobject 
gebruikt met een netto vloeroppervlakte van 2.396 m2

. Voor de huurprijs is in de berekening 
van 1996 een waarde aangehouden van fl. 235 per m2

. 

In de jaren 1996 en 1997 waren de schommelingen in de huurprijzen van commercieel 
onroerend goed minimaal. In 1998 en 1999 zette zich een commerciele groei in. In 1999 steeg 
de gemiddelde huurprijs van kantoorruimte van 260 gulden per vierkante meter bruto 
vloeroppervlakte naar 270 gulden, een stijging van 3.8 %. In de randstad lagen de huren 
substantieel hoger dan in de rest van Nederland en stegen de huren sneller. 
Aan de gemiddelde huurprijs van Voorburg is te zien dat Voorburg geen toplocatie is en de 
huurstijgingen voor de locatie Sijtwende niet extreem zijn. Voor het bepalen van de 
commerciele waarde van de 4 kantoortorens is een huurstijging in 1997 aangehouden van 2%, 
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in 1998 was de gemiddelde stijging van bedrijfsonroerend goed ca. 3% en in 1999 ca. 3.5%39
. 

De gecorrigeerde huurwaarde naar het prijspeil1999 wordt dan circa fl . 255 per m2
. 

Het bruto-aanvangsrendement dat is aangehouden in de residuele waardeberekening van 1996 
is 7.75%. 

Een kantoortoren in Sijtwende resulteert bij de aannames van 2.396 m2 NVO, een huurprijs 
van fl. 255 en een bar van 7.75% in een commerciele waarde van circa 7.88 miljoen gulden. 
lndien 4 torens ontwikkeld worden is de commerciele waarde 31 ,6 miljoen gulden. 

Kosten 

Verwervingskosten grond 

Voor de verwervingskosten dienen de waarden uit de contante waardeberekening als 
uitgangspunt. De verwervingsko'sten van 2.2 miljoen gulden worden niet ge'indexeerd. 

Grondproductiekosten 

Voor de verwervingskosten dienen eveneens de waarden uit de contante waardeberekening als 
uitgangspunt. 
Omdat het bedrag van de grondproductiekosten nog uitgaat van een woningbouwprogramma 
met 1000 woningen en dit programma is aangepast, zal dit bedrag dus niet geheel juist zijn. 
Ondanks dit gegeven is de waarde van 29.6 miljoen uit de contante waardeberekening toch 
aangehouden. 
lndexering van de grond middels de MBK-indexcijfers (MBK: sep.1995=97.2, sep 1999=107.1 ), 
levert voor het prijspeil 1999 een waarde op van 32.6 miljoen gulden. 

Aanlegkosten en bijkomende kosten infrastructuur 
Bij de ondertekening van de vierpartijenovereenkomst (1996) is vastgesteld dat de kosten voor 
de tunnel trace Sijtwende 180 miljoen gulden bedragen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de 
tunnel trace Sijtwende bestaat uit de tunnelconstructie plus de wegconstructie. Buiten het 
bedrag van 201 miljoen gulden vallen de afbouwkosten voor ele.ktrische en mechanische 
voorzieningen. Voor dit laatst onderdeel is een apart contract opgesteld met de bouwer van de 
tunnel. 
De aanlegkosten van de infrastructuur zijn gebaseerd op een prijspeil van 1997. De indexering 
van deze kosten (1997=100, 1999=102) levert een kostenpost op van 205 miljoen gulden. 

Bouw- en bijkomende kosten woningen 

Van het recente woningbouwprogramma van 700 woningen zijn geen bouw- en bijkomende 
kosten bekend. Door de stichtingskosten van het woningbouwprogramma van 1995 om te 
zetten naar het woningbouwprogramma van 1999 is het echter mogelijk een indicatiecijfer te 
geven voor de bouw- en bijkomend de kosten van het huidige woningbouwprogramma. Het 
resultaat is opgenomen in tabel 8.10 op de volgende pagina. 

De totale bouw- en bijkomende kosten voor het huidige bouwprogramma van ca. 700 woningen 
resulteert in een waarde van ca. 222.5 miljoen gulden (prijspeil 1995). 

39 NVMBOG 
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lndien het bedrag van 222.5 miljoen (sep. 1995= 97.2) ge"indexeerd wordt naar 1999 
(sep.1999= 107.1) nemen de totale bouw- en bijkomendekosten voor de woningbouw toe tot 
een bedrag van ca. 245.2 miljoen gulden40

. 

Tabet 8.10: Stichtingskostenkosten in guldens 

Type Aantal Stichtingskosten Bouw-en Aantal Stichtingskosten 

1995 Prijsklasse Bijkomende 1999 Per type 

kosten* 1995 

Gestapelde bouw : 

• Koopappartementen 200 290.000 260.000 359 93.340.000 

Niet gestapelde bouw 

• Eengezinswoningen 200 345.000 310.000 203 62.930.000 

• Geclusterde won. 100 415.000 370.000 16 5.920.000 

• Halfvrijstaande won. 100 475.000 475.000 127 60.325.000 

Totaal 1000 222.515.000 

* De bouw- en bijkomende kosten zijn bepaald als afgeleidde van de stichtingskosten van het bouwbesluit. Van de totale 

stichtingskosten van 319 miljoen bestaat 31.8 miljoen uit grondkosten (9.97%) het overige bestaat dan uit de bouw- en 

bijkomende kosten. Deze verdeling is verder doorgezet voor de kosten per type. 

Bouw- en bijkomendekosten kantoren 

Bij de beschrijving van de commerciele waarde van de kantoorontwikkeling in Sijtwende is 
aangegeven dat aangezien nog geen ontwerpen zijn gemaakt voor de kantoorobjecten gebruik 
is gemaakt van een vergelijkbaar object om de opbrengsten te bepalen. Ook voor de bepaling 
van de kosten van de kantoorontwikkeling is gebruik gemaakt van een vergelijkbaar object. 

Voor de kantoortorens wordt bij de rendementseis van 7.75% uitgegaan van een hoog 
kwaliteitsniveau. 
Een indicatiecijfer41 voor de bouw- en bijkomende kosten voor een kantoortoren met een hoog 
kwaliteitsniveau is ca. fl. 2800,00 per m2 netto vloeroppervlakte (1999). Dit levert bij een NVO 
van 2.396 m2 een totaal aan bouw- en bijkomende kosten op van circa fl. 6.709.000 per toren. 
De totale bouw- en bijkomende kosten voor de 4 torens zijn vervolgens circa 26.8 miljoen 
gulden. 

Residue/e waardeberekening 

lndien van de bovenstaande resultaten een fictieve residuele waardeberekening wordt 
gemaakt, levert dit het resultaat op dat is weergeven in figuur 8. 7 op de volgende pagina. 

Uit deze fictieve residuele waardeberekening blijkt dat met de ontwikkeling van het integrale 
project Sijtwende een residu ontstaat van 5,9 miljoen gulden. 

40 Misset, 1999 
41 Kolpron, 1999 
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Figuur 8. 7: Fictieve residue/e waardeberekening, in miljoenen guldens, 1999 
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Het planvormingsproces van Sijtwende kent een voortdurende afstemming tussen 
verschillende stedebouwkundige factoren die van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit en de 
leefbaarheid. Zo vinden er ook aanpassingen plaats van het vastgestelde programma na de 
start van de grondexploitatiewerkzaamheden in 1998. 
Deze afstemming van stedebouwkundige factoren heeft gevolgen voor de te behalen 
vermogenswinsten bij de ontwikkeling van de vastgoedobjecten. Factoren die resulteren in een 
meerwaarde van de waardering van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid, zullen een 
positieve invloed hebben op de te behalen vermogenswinsten op de vastgoedobjecten. Aan de 
hand van de in hoofdstuk 6 (potentiele meerwaarde) besproken factoren, wordt in deze 
paragraaf beschreven welke factoren gedurende het planvormingsproces van invloed zijn 
geweest op de te behalen vermogenswinsten en daarmee op het grondexploitatieresultaat. De 
in hoofdstuk 6 besproken factoren zijn: 
• gebruikswaarde: bereikbaarheid, milieugevoeligheid, milieuzonering, nabijheid 

voorzieningen, nabijheid groen/water, eigendomsverhouding van de 
grond na realisatie; 

• belevingswaarde: uitzicht, zichtbaarheid, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, 
technische veiligheid; 

• toekomstwaarde: flexibiliteit, beheer. 
Ten behoeve van een visuele beeldvorming van het plan Sijtwende is op de volgende pagina 
een grafische voorstelling van het stedebouwkundige plan opgenomen (figuur 8.8). 

100 



GRONDE X P L OIT A TIE S BIJ MEERVOUDIG R UI MTEGEBRU IK 

Figuur8.8: 

Stedebouwkundig plan Sijtwende 
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PRAKTIJK O NDERZ O E K 

Deelplan I : 
48 eengezingswoningen 

• 46 halfvrijstaandewoningen 

Deelplan 2: 
16 appartementen 
63 eengezinswoningen 
30 halfvTijstaande woningen 
8 geclusterde walwoningen 

Deelplan 3: 
60 appartementen 
12 eengezinswoningen 
16 halfvrijstaande woningen 
8 geclusterde walwoningen 

Deelplan 4: 
80 eengezinswoningen 
12 halfvTijstaande woningen 

Deelplan 5: 
• 163 appartementen 
• 22 halfvrijstaande woningen 

I vrijstaande woning 
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Gebruikswaarde 

Bereikbaarheid 

Het plan Sijtwende kan door middel van drie belangrijke ontsluitingswegen bereikt worden door 
het autoverkeer. Deze ontsluitingswegen liggen dwars door het plan Sijtwende, waarvan er 
twee (Margreet van Stee/Heuvellaan en Prins Bernardlaan/Noordsingel) aangesloten gaan 
worden op de nieuwe -grotendeels ondergrondse- stadsrandweg (NORAH) die naar de 
Rijksweg A4 en naar Wassenaar leidt (zie figuur 8.8). Naast de NORAH wordt er een nieuwe -
deels ook ondergrondse- hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) aangelegd voor 
tram of bus. Hiervoor zal een ondergrondse halte worden opgenomen, ter hoogte van deelplan 
5. Tevens zijn er diverse bestaande tram- en busverbindingen met haltes in de buurt en de NS
stations Voorburg en Mariahoeve liggen op loopafstand. 
In hoofdstuk 6 (potentiele meerwaarde) is besproken dat een combinatie van verschillende 
vervoersmogel ijkheden meerwaarde biedt aan een locatie-ontwikkeling en daardoor de 

attractiviteit van het plan zal bevorderen. De combinatie van verschillende 
vervoersmogelijkheden in Sijtwende maakt het plan aantrekkelijk om te wonen en werken en 
dit zal een positief effect heeft op de waarde van deze woningen en kantoren in het te 
ontwikkelen plan. 

Door de aanleg van de NORAH en de afslagen worden de gemeenten Voorburg en 
Leidschendam veel beter bereikbaar. Dit was een van de redenen om gelijkvloerse kruisingen 
toe te passen. 

Voor de bereikbaarheid van het plan Sijtwende voor langzaam verkeer is een aparte oplossing 
bedacht. Het langzaam verkeer is in het plan Sijtwende gescheiden van het snelverkeer. De 

nieuw aan te leggen NORAH en de drie dwarsverbindingen, die het plan Sijtwende ontsluiten 
voor autoverkeer, zijn niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers 
mogen niet over deze gelijkvloerse kruisingen, maar kunnen kiezen voor een route over de 
dijk, of een route door een tunnel onder het kruispunt. 
De route over de dijk overbrugt echter een hoogteverschil van 6 meter. De hellingshoek van de 
fiets- en voetgangerspaden die door het hoogteverschil ontstaat, zijn door de ontwikkelaar 
onderzocht of ze overwegend voldoen aan de normen gesteld in het bouwbesluit. Op een 
fietspad na worden de normen niet overschreden. 
Hierbij valt op te merken dat fietsers en voetgangers het gebruik van een route met 
hell ingbanen, of een route door een tunnel over het algemeen als een barriere ervaren. Veelal 
zullen zij op zoek gaan naar een alternatieve route, die er in dit geval niet is, afgezien van de 
route via de niet toegestane gelijkvloerse kruisingen. Hierdoor wordt het risico gelopen dat 
enerzijds fietsers en voetgangers de ruimtelijke inrichting van Sijtwende, voor wat betreft de 
bereikbaarheid, als negatief gaan beoordelen en anderzijds dat zij toch gebruik zullen gaan 
maken van de gelijkvloerse verbinding. 
Dit kan resulteren in een negatieve waardeontwikkeling van de vastgoedobjecten in het plan 
Sijtwende. 

De bestaande openbaar vervoerverbindingen die lopen over de twee dwarsverbindingen 
(Mgr.v .Steelaan en Pr. Bernardlaan) zijn ge·integreerd in het ruimtelijk plan van Sijtwende. 
Echter nadat het programma voor het plan Sijtwende vastgesteld is en de werkzaamheden 
gestart zijn, wil regio Haaglanden de frequentie van de tramlijn die loopt over de Mgr. van 
Steelaan verhogen. Ook moeten de trams !anger worden. Deze uitbreiding leidt er toe dat aan
passingen aan de infrastructurele voorzieningen gedaan moeten worden die zijn opgenomen 
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in het programma van Sijtwende. Het kruispunt van de NORAH met de Mgr. van Steelaan is 
een gelijkvloerse kruising, die wordt geregeld door middel van een 
verkeersregelingsinstallatie (VRI). De hogere frequentie van de openbaar vervoerverbindingen 
heeft tot gevolg dat op de kruispunten in het plan Sijtwende een 'roodregime' van 20 minuten 
ontstaat. Een verkeerskundigonderzoek heeft uitgewezen dat hierdoor een congestie zal 
ontstaan bij het kruispunt met de Mgr. Van Steelaan, wat zal resulteren in een terugslag op de 
A4. Om dit probleem te voorkomen is in oktober 1999 besloten de bestaande 
openbaarvervoerverbinding middels een tunnel onder de kruising door te laten lopen. Dit 
brengt een extra kostenpost van f 29 miljoen met zich mee. 
Door de DBF-overeenkomst die de actoren zijn aangegaan, ligt de verantwoordelijkheid voor 
het ontwerp, aanleg en financiering van de infrastructuurbundel , de HOV-lijn en de 
vastgoedobjecten, conform het overeengekomen programma, bij Sijtwende bv. Het besluit om 
de tramlijn met een hogere frequentie te laten rijden resulteert in een aanpassing van het in de 
DBF-overeenkomst overeengekomen programma. Hierdoor is niet Sijtwende BV 
verantwoordelijk voor de f 29 miljoen aan meerkosten van de tunnels onder de kruispunten, 
maar de partij die deze aanpassing wenst, in dit geval de regio Haaglanden. 

Figuur B 9 Aanpassmg programma, tunneconstructie onder kruising ten behoeve bestaande OV-lijn. 
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Milieugevoeligheid 
Milieugevoeligheid is de gevoeligheid per functie voor aanwezige, inkomende milieuhinder, 

zoals geluidhinder, bodemvervuil ing, etcetera. In het plan Sijtwende is de milieugevoeligheid 
van de vastgoedobjecten door de integratie met de infrastructuur van belang geweest voor de 

planvorming. Dit heeft met name betrekklng gehad op aspecten als geluidhinder en 
luchtkwaliteit. Aangezien in dit onderzoek de nieuwe infrastructuurbundel als een functie 
beschouwd wordt, zullen de milieugevoelige aspecten worden besproken in het volgende 

onderdeel , milieuzonering. 

Milieuzonering 

De milieuzonering, wat de gevoeligheid is van de functies voor de eventuele milieuhinder die 
een andere functie kan veroorzaken, heeft bij de planvorming van Sijtwende een belangrijke rol 

gespeeld. Voor de waarde van de ruimtelijke kwaliteit is het van belang wat de gevoeligheid is 
van de functies wonen en werken voor de milieuhinder, die veroorzaakt wordt door de 
infrastructuur. De infrastructuur betreft een rijksweg, welke wordt uitgevoerd als een 

binnenstedelijke wegverbinding met het karakter van een stadsautoweg. De rijksweg wordt 
gedeeltelijk aangelegd op maaiveldniveau, waarbij hij overkluisd is en gedeeltelijk wordt hij 

verdiept aangefegd als tunnel. Deze constructies zorgen ervoor dat het merendeel van de in 
het plan op te nemen woningen geen last hebben van geluidshinder van de rijksweg. 

Het plan kent echter twee gelijkvloerse kruisingen, welke worden aangelegd op maaiveldniveau 
en niet overkluisd worden. Wei worden de vastgoedobjecten afgeschermd van de kruispunten 

middels groene glooiingen die als geluidswal functioneren. In paragraaf 8.2.2. (besluitvorming) 
is aangegeven dat de provincie een gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan 

onthield ten aanzien van de opgenomen bouwmogelijkheden in onmiddellijke aansluiting met 
de twee rotondes (NORAH/ Mgr. Van Steelaan en NORAH/ Pr. Bernardlaan). Het commentaar 
van de provincie had betrekking op het aspect dat bij de stedebouwkundige inrichting rond de 
kruispunten onder andere rekening diende te worden gehouden met de verkeerstechnische en 
milieutechnische randvoorwaarden. Op de verkeerstechnische randvoorwaarden wordt later in 

deze paragraaf ingegaan. De milieutechnische randvoorwaarden, die hieronder besproken 
worden, hebben betrekking op de luchtkwaliteit en de geluidhinder rondom de kruisingen. 

De luchtkwaliteit speelt een belangrijke rol aangezien in de tunnel uitlaatgassen ontstaan, die 

via de tunnelmonden weer moeten kunnen ontsnappen. Bij de woningen die gesitueerd zijn 
rond de tunnelmonden dient voldaan te worden aan de normwaarden voor verontreinigende 

stoffen. Modelmatig onderzoek naar de luchtkwaliteit rond de tunnelmonden resulteerde in de 
randvoorwaarde voor het plan Sijtwende, dat in een straal van 30 meter rond de tunnelmonden 

niet gebouwd mag worden. 
Een tweede aspect waarmee bij de stedebouwkundige inrichting rond de kruispunten rekening 
diende te worden gehouden is de geluidhinder. De geluidbelastingen voor de nieuw te bouwen 
woningen heeft betrekking op wegverkeerslawaai van de NORAH en de dwarsverbindingen. De 
nieuw te bouwen woningen dienen te voldoen aan het normenstelsel van de Wet Geluidhinder. 
De voorkeursgrenswaarde, die is omschreven in de Wet Geluidhinder, is afhankelijk van de 

bestemming. Zo heeft de bestemming wonen een lagere voorkeursgrenswaarde dan de 

bestemming kantoren. Tijdens de planvorming van Sijtwende is hiermee rekening gehouden 
door rond het kruispunt aan de Mgr. van Steelaan de bestemming 'bijzondere doeleinden' te 

vestigen. Rondom het kruispunt bij de Pr. Bernardlaan heeft de grond de bestemming wonen. 
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In de Wet Geluidhinder is omschreven , dat zich aan weerszijden van een weg een zone41 

bevindt waarbinnen een akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Dit onderzoek is voor 

de zone rond de kruisingen reeds uitgevoerd en resulteerde in een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde voor deze gebieden. Gedeputeerde staten kunnen echter 
overeenkomstig het "Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen", een hogere waarde 
vaststellen , met dien verstande dat afhankelijk van de situatie een uiterlijke grenswaarde niet 
wordt overschreden. Voor de partiele herziening van het bestemmingsplan van het plan 

Sijtwende Uuni 1997) werden daarom hogere grenswaarden van maximaal 59 dB(A) voor de 
locaties rondom de kruispunten aangevraagd. 

Mede op basis van de resultaten van de onderzoeken naar de luchtkwaliteit en de geluidhinder 
rondom de kruisingen, heeft de uitwerking van de bestemmingen in de directe nabijheid van de 

kruisingen definitieve vorm en invulling gekregen. Voor wat betreft het kruispunt bij de Mgr. Van 
Steelaan betekent dit dat in het programma de bestemming 'kantoren , dienstverlenend' is 

opgenomen. Hierdoor vormen de kantoren een overgang tussen de woningen en de 
verkeerskruising. Rondom het kruispunt bij de Pr. Bernardlaan vervullen de nieuw te bouwen 
woningen, door hun daarop afgestemde situering en vormgeving, een doelmatige akoestische 
afschermende functie voor achtergelegen woningen. De woningen worden aaneengesloten en 
evenwijdig aan de weg-as gesitueerd. 

Nabijheid van voorzieningen 

Door het feit dat het plan Sijtwende een binnenstedelijke locatie betreft is er reeds sprake van 

een adequaat en toereikend niveau van voorzieningen en gelegen op aanvaardbare afstanden 
van het plangebied. De aanwezige voorzieningen zijn : 
• winkelvoorzieningen, het winkelcentrum Leidsenhage ligt op loopafstand van het plan 

Sijtwende; 
• onderwijsvoorzieningen, voor wat betreft het basisonderwijs en middelbaar onderwijs; 
• sociaal/culturele dienstverlening, kinderopvang; 
• sportaccomodaties voor binnen- en buitensport. 
Dit reeds aanwezige voorzieningenniveau maakt het plangebied Sijtwende aantrekkelijk om te 
wonen en te werken. Zeker als Sijtwende wordt vergeleken met de op nog geen kilometer 
afstand gelegen, gelijktijdig ontwikkelde Vinex-locatie Leidschenveen in de buurgemeente 
Leidschendam. In deze Vinex-locatie zal het voorzieningenniveau, vooral de eerste jaren, van 

een veel lager niveau zijn . 

De parkeervoorzieningen in het plan Sijtwende zijn ge'integreerd opgenomen. In deelplan 1, 2 en 
3, waar de weg in een holle dijk ligt, is het hoogteverschil van 6 meter onder andere gebruikt om 
de ruimte te benutten voor parkeren. In de holle dijk ontwikkelt men parkeergarages. Het nadeel 
hiervan is dat men bij een gedeelte van de woningen niet met de auto voor de deur kan komen, 
maar anderzijds heeft negentig procent van de woningen een overdekte eigen parkeerplaats. 
Het feit dat de parkeervoorzieningen zijn opgenomen in de holle dijk levert een meerwaarde op 
aan de ruimtelijke kwaliteit, aangezien een groot deel van de auto's aan het straatbeeld zal zijn 

onttrokken. 
Ondanks dat binnenstedelijke locaties over het algemeen minder goed scoren wat betreft 
parkeervoorzieningen , zijn de parkeervoorzieningen in het plan Sijtwende door het benutten van 

de holle dijk goed. 

41 De breedte van deze zone is zo bepaald dat theoretisch buiten deze zone geen geluidniveaus zullen optreden van 

meer dan 50 dB(A). De zonebreedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving 
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Nabijheid groenlwater 

Door het toepassen van meervoudig ruimtegebruik ontstaan boven de infrastructuurbundel extra 
mogelijkheden voor ruimtelijke inrichting. In het plan Sijtwende zijn geen vastgoedobjecten 
opgenomen boven de infrastructuurbundel, maar wordt de ruimte ingericht als openbare ruimte. 

Boven de autovrij zone komt een groene ruimte om te lopen, te spelen en te fietsen . 

De omgeving van het plan Sijtwende voorziet, naast de hierboven genoemde voorzieningen, 

reeds in de aanwezigheid van water en groen. Direct aan deelplan 2 van Sijtwende grenst het 
Zijdepark en ongeveer 400 meter verder het park Rusthout. 

Ook aan water ontbreekt het niet in de directe omgeving van Sijtwende. Bestaande waterpartijen 
worden ge"integreerd in de ruimtelijke planinrichting. Bovendien wordt het plan aan de zuidkant 

begrenst door de vaart 'de Vliet' . 
Net als het aanwezige voorzieningenniveau hebben de aanwezige groen- en 
watervoorzieningen in de omgeving tot gevolg dat het plan Sijtwende intensief bebouwd kan 
worden met woningen en hoeft men minder ruimte te reserveren voor openbaar groen en water. 

Door de reeds aanwezige groen- en watervoorzieningen in de omgeving, kan het plan Sijtwende 

intensief bebouwd worden en hoeft men geen ruimte te reserveren voor de ontwikkeling van 
openbare voorzieningen. Concreet betekent dit dat er meer woningen gerealiseerd kunnen 
worden, wat een gunstig effect heeft op de te behalen vermogenswinsten met de ontwikkeling 

van het project Sijtwende. 

Eigendomsverhouding van de grand na rea/isatie 

Het project Sijtwende wordt gekenmerkt door een dubbel gebruik van de grond, hoewel er op de 
dijk van de infrastructuurbundel niet wordt gebouwd. Dit vanwege de mogelijke beheers- en 
onderhoudsproblemen, maar oak omdat er dan juridische problemen over de eigendomsrechten 
van de grond kunnen ontstaan. De ruimte boven de infrastructuurbundel wordt ingericht als 
autovrije, open bare ruimte met wandel-, speel-, en fietsvoorzien ingen. 
RWS is als eigenaar van de infrastructuurbundel, de NORAH, oak eigenaar van de grond onder 
de infrastructuurbundel. Op het dak van de infrastructuurbundel wordt het zakelijk recht van 
vruchtgebruik gevestigd. De rechtgever is in dit geval Rijkswaterstaat en de rechtnemer de 
gemeente Voorburg . De gemeente Voorburg gaat vervolgens de grond als openbare ruimte 
exploiteren. Als exploitant van de openbare ruimte heeft de gemeente het recht 'de vruchten te 
trekken alsof men zelf eigenaar is, mits de gemeente er zorg voor draagt dat de open bare ruimte 
in stand wordt gehouden'. 

De woningen en kantoren worden tegen de dijkwanden aangebouwd. Er is hier dus, zoals 
hierboven omschreven, geen sprake van dubbel grondgebruik. Hierdoor kan het recht van de 
grond van de vastgoedeigenaren en van RWS, als eigenaar van de infrastructuurbundel, 
uitgegeven worden volgens het meest volled ige recht, het eigendomsrecht. 

Belevingswaarde 

Uitzicht 

In hoofdstuk 6 (potentiele meerwaarde) is aangegeven dat de visuele aanwezigheid van 
infrastructuur een aantrekkelijk uitzicht biedt voor vastgoedobjecten. De zichtbare beweging op 
een weg wordt over het algemeen door mensen gewaardeerd. Bovendien geeft een weg met 
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name in het danker een sfeer door de lampen van de auto's die warden waargenomen. Uitzicht 
op infrastructuur biedt hierdoor een meerwaarde aan de omliggende vastgoedobjecten. 
Door het toepassen van meervoudig ruimtegebruik in het plan Sijtwende, wordt de 
infrastructuurbundel overkluisd. Het toepassen van de holle dijk en de tunnel heeft tot gevolg 
dat de vastgoedobjecten geen uitzicht hebben op de infrastructuur. De potentiele meerwaarde 
die infrastructuur·kan leveren gaat hierdoor vertoren. 
Bovendien is de ruimte random de tunnelmonden van de NORAH niet zodanig ingericht dat 
hier vastgoedobjecten zijn opgenomen die profiteren van het aantrekkelijke uitzicht. Slechts 
torens met appartementen gesitueerd bij de tunnelmonden hebben een beperkt uitzicht op de 
NORAH. 

Zichtbaarheid 

Zoals in hoofdstuk 6 (potentiele meerwaarde) is aangegeven biedt infrastructuur visuele 
kwaliteiten als ruimte en zichtlijnen. Locaties die direct zichtbaar zijn vanaf een weg zijn zeer 
gewild voor commercieel vastgoed, waarbij imago en uitstraling van belang is. 
Aan de grand, random de niet overkluisde kruispunten van het Plan Sijtwende, heeft men de 
bestemming kantoren gegeven. Deze commerciele vastgoedobjecten kunnen door hun 
situering profiteren van de zichtbaarheid door het autoverkeer. 
Met de factor zichtbaarheid is in het plan Sijtwende daarom goed omgegaan, de zichtlocaties 
hebben die bestemming gekregen, die oak de grootste waardeontwikkeling zal tonen in het 
kader van de zichtbaarheid. 

Verkeersveiligheid 

In de theorie is aangegeven dat meervoudig ruimtegebruik als voordeel heeft dat er geen 
barrieres warden opgewarpen voor het dwarsverkeer van fietsers en voetgangers, doordat het 
snelverkeer ondergronds zijn weg vindt en het langzaamverkeer op maaiveldniveau kan 
kruisen. Ondanks dat in het stedebouwkundige plan Sijtwende de kruisingen op 
maaiveldniveau zijn gesitueerd, zijn er bij het beoogde gebruik geen barrieres voor het 
langzaamverkeer voor wat betreft de verkeersveiligheid. In het plan Sijtwende zijn de 
dwarsverbindingen alleen toegankelijk voor snelverkeer en kan het langzaam verkeer kiezen 
voor een route over de dijk of door een tunnel onder het kruispunt, zoals eerder aangegeven bij 
de omschrijving van de bereikbaarheid. Dit levert op zich een positieve bijdrage aan de 
verkeersveiligheid, maar met de kans dat het langzaam verkeer kiest voor een sluiproute langs 
de dwarsverbinding bestemd voor het snelverkeer ontstaat er een hoger risico-gehalte. 

Oak tijdens het planvormingsproces heeft de verkeersveiligheid van de NORAH een 
belangrijke rol gespeeld voor het stedebouwkundige plan. Het programma voor het plangebied 
Sijtwende, dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan in maart 1996 is aangenomen, 
bestond uit een ontwerp waarin de kruisingen werden uitgevoerd als rotondes. Rotondes 
hebben in vergelijking met gelijkvloerse kruisingen het voordeel dat de snelheid relatief laag is 
en korte zichtlijnen voldoen. Hierdoor is het mogelijk de tunnelmonden dicht bij elkaar te 
situeren, zodat er meer ruimte beschikbaar is voor waningbouw. 
De bouwmogelijkheden in onmiddellijke aansluiting met deze rotondes waren voor de 
provincie echter de reden, om op deze onderdelen de goedkeuring van het bestemmingsplan 
te onthouden. De aanpassingen aan de stedebouwkundige inrichting in de omgeving van de 
kruispunten houdt verband met de eerder omschreven milieutechnische randvoorwaarden als 
luchtkwaliteit en geluidshinder, maar stelt oak verkeerstechnische randvoorwaarden. Dit laatste 
onderdeel betreft: 
• de afstand tussen de tunnelmonden en het kruisingsvlak in verband met de overgang 

donker/licht; 
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• de overzichtelijkheid van het kruispunt voor het uit de tunnel komende verkeer. 
Rijkswaterstaat en de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer (AW) onderzochten het ontwerp 
met de inpassing van de rotondes op deze eisen en kwamen tot de conclusie dat het links 
afslaande verkeer de vlotte doorstroom belemmert, hetgeen de veiligheid niet ten goede komt. 
Daarom vend er tijdens het planvormingsproces een aanpassing plaats en viel de keuze op 
gelijkvloerse kruisingen. RWS liet TNO rijsimulaties uitvoeren op het nieuwe kruispunt-ontwerp. 
Uit deze rijsimulaties blijkt dat de proefpersonen zich niet aan de beoogde snelheid houden, 
waardoor de afstand van de tunnelmond tot de kruising vergroot meet worden, alsmede de 
zichthoeken. Hierdoor neemt het beschikbare oppervlak voor de woningbouw af, waardoor het 
aantal te bouwen woningen terugloopt van circa 1000 naar 700, zie de besluitvorming in het 
onderstaande schema. 
Dit heeft grate gevolgen voor de vermogenswinsten die zijn te behalen met de ontwikkeling 
van de vastgoedobjecten en hiermee voor het grondexploitatieresultaat. 

Figuur 8. 1 0: Aanpassing programma: aanpassing situatie rond kruisingen, dit betekent een vermindering 

van het aantal wonin en met 300. 
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Socia/e vei/igheid 

De locatie van Sijtwende betreft een binnenstedelijke ontwikkeling. Het plan Sijtwende wordt 
ingepast in een omgeving die voornamelijk bestaat uit woningbouw. De inbedding in bestaand 
stedelijk gebied vormt een gunstige randvoorwaarde voor de inrichting als een sociaal veilige en 
voor de bewoners attractieve woonomgeving. 

De scheiding van het langzaam verkeer en het snelverkeer in het plan Sijtwende draagt echter 
niet bij aan een sociaal veiligere situatie. 

Tevens valt wel een opmerking te maken over de ondergrondse halte voor de HOV-lijn, die 
wordt opgenomen in deelplan 5. De kans dat gebruikers van Sijtwende dit onderdeel van het 

ruimtel ijk plan als negatief gaan beoordelen is zeer groot, aangezien ondergrondse openbare 
ruimtes over het algemeen ervaren worden als sociaal onveilige ruimtes. Dit geldt ook voor de 
tunnels die zijn opgenomen in de fietsroutes. De sociale veiligheid kan daardoor een negatief 
effect hebben op de waarde van de te ontwikkelen woningen. 

Technische veiligheid 

Explosies in de tunnel van Sijtwende kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor de tunnel, 
maar ook voor de daaraan grenzende objecten. 
In de tunnel zijn dure voorzieningen als vluchtroutes en scheidingswanden ge"integreerd. Voor 
het gedeelte van de tunnel die bestaat uit een holle dijk waren deze voorzieningen onnodig, 
maar het ontbreekt eenvoudigweg aan een wetgeving voor bovengrondse tunnels42

. Wei is het 
project Sijtwende ontheven van de regel dat een autoweg slechts over een lengte van tachtig 
meter mag worden overbouwd, door een vervoersverbod in te stellen voor de zwaarste 
categorie gevaarlijke stoffen. 
Het vervoer van brandgevaarlijke stoffen staat men door de tunnel van Sijtwende wel toe. Dit 
besluit heeft ertoe geleidt dat er kostenverhogende, brandwerende voorzieningen in de tunnel 
moeten worden aangebracht, alsmede een blusinstallatie. 
Normaal gesproken heeft dit zijn gevolgen voor het grondexploitatieresultaat van het plan. Bij 
Sijtwende zijn echter de voorzieningen voor de afbouw van de tunnel (electrotechniek en 
mechanica) niet meegenomen in het DBF-contract. De meerkosten voor de brandwerende 
voorzieningen zijn hierdoor niet meegenomen in de integrale exploitatieberekeningen en zijn 
voor rekening van Rijkswaterstaat. 

Het project Sijtwende is ontheven van de regels dat een autosnelweg slechts over een lengte 
van tachtig meter mag worden overbouwd. Dit heeft als resultaat dat er minder tunnelmonden 
zijn in het plan Sijtwende. Bij de bespreking van de milieuzonering kwam naar voren dat 
luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersveiligheid kritische factoren zijn rond tunnelmonden. 
Meer tunnelmonden zou tot gevolg hebben dat er minder vastgoedobjecten ontwikkeld konden 
worden. 

Toekomstwaarde 

Flexibiliteit 

In hoofdstuk 6 (potentiele meerwaarde) is aangegeven dat het overkluizen van de 
infrastructuurbundel tot gevolg heeft dat de flexibiliteit van de functies beperkt wordt. In het geval 

42 Cement, 1999 
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er in de toekomst behoefte ontstaat de NORAH uit te breiden qua wegbreedte, dan is dat vrijwel 
niet mogelijk. Oak wat betreft de vastgoedobjecten is er een beperkte flexibiliteit, aangezien de 
grand intensief bebouwd is. Dit beperkt de vrijheid van uitbreidingen van de woningen in de tijd 
door persoonlijke behoefte van de kopers. Dit laatste onderdeel kan van invloed zijn op de 
attractiviteit van de woningen van het plan Sijtwende en daarmee op de waarde van de te 
ontwikkelen woningen. 

Beheer 

Bij aanvang van de planvorming van Sijtwende is gekozen om op de dijk die ontstaat door het 
meervoudig ruimtegebruik uitsluitend recreatieve voorzieningen als fietspaden aan te leggen. Dit 
omdat de regelgeving voor tunnelconstructies nag geen rekening houdt met meervoudig 
ruimtegebruik. Rijkswaterstaat claimt -op grand van tunnelwetgeving- alle toegangs

mogelijkheden van bovenaf in de holle dijk voor onderhoud en calamiteiten. In de praktijk 
betekent dit dat woning- of utiliteitsbouw op de dijk niet mogelijk is. De woningen zijn daarom 

tegen de tunnelbak gebouwd. 

8.4.2 Resultaat 

Om tot een optimalisering van het grondexploitatieresultaat te komen is het renderend vermogen 
van de toegevoegde functies door het meervoudig gebruik van de grand van belang. De 
ontwikkeling van het renderend vermogen van de toegevoegde functies van Sijtwende is 
inzichtelijk gemaakt middels een analyse op basis van de in de vorige paragraaf besproken 
factoren . 

Uit de analyse komt naar voren dat de factoren , door de toepassing van het programma met 
meervoudig ruimtegebruik, zowel kunnen leiden tot een positieve waardeontwikkeling als een 
negatieve waardeontwikkeling van het grondexploitatieresultaat. In paragraaf 4.5 is aangegeven 

dat door de toepassing van meervoudig ruimtegebruik zowel een transformatie plaatsvindt van 
de opbrengsten als van de kosten (zie figuur 4.2) . De opbrengsten ondervinden een 
transformatie door een verandering van de commerciele waarde van het totaal aan te 
ontwikkelen vastgoedobjecten. De kosten ondervinden een transformatie door een verandering 
van de aanleg- en bijkomende kosten van de infrastructuur en de bouw- en bijkomende kosten 
van de vastgoedobjecten. 

In tabel 8.11 is schematisch aangegeven of de in de vorige paragraaf besproken factoren leiden 
tot een positieve waardeontwikkeling of een negatieve waardeontwikkeling van het 

grondexploitatieresultaat van Sijtwende. Middels de gekleurde bolletjes is aangeven op welk 
element van de residuele waardeberekening de waardeontwikkeling betrekking heeft: de 
commerciele waarde van de vastgoedobjecten, de aanleg- en bijkomende kosten van de 
infrastructuur of de bouw- en bijkomende kosten van de vastgoedobjecten. 
Wat betreft de invloed van deze factoren op de commerciele waarde van de vastgoedobjecten 
valt onderscheidt te maken tussen enerzijds factoren die van invloed zijn op de waarde van het 
toegevoegde vastgoedobject, dus op de VON-prijs van de woning of de huurwaarde van het 
kantoorgebouw. Anderzijds zijn er factoren die van invloed zijn op het totaal aantal te 
ontwikkelen vastgoedobjecten en daardoor van invloed is op de totale commerciele waarde van 
de vastgoedobjecten. 

Tevens is aangegeven op welke toegevoegde functies de waardeontwikkeling specifiek van 
invloed is. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen wonen en commercieel vastgoed. 
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Tabel 8. 11: Waardeontwikkeling Sijtwende door rneervoudig ruimtegebruik 

Factoren 

Gebruikswaarde 

Bereikbaarheid 

Milieugevoeligheid 

Milieuzonering 

Nabijheid 1100rzieningen 

Nabijheid groen/ water 

Eigendomsverhouding grond 

Belevingswaarde 

Uitzicht 

Zichtbaarheid 

Verkeersveiligheid 

Sociale veiligheid 

Technische veiligheid 

Toekomstwaarde 

Flexibiliteit 

Beheer 

Posltleve waardeontwlkkellng Negatleve waardeontwlkkellng 

• Locatie is goed bereikbaar doordat de rijksweg • Hoogteverschil ten gevolge van overkluizing is 

is 1100rzien van afslagen (Wen CV) 

• Aanwezigheid van meerdere vervoerssoorten 

(Wen CV) 

• Minimalisering van geluidshinder door 

overkluizing (W en CV) 

• Reeds aanwezige 1100rzieningenniveau (W) 

• Ge"(ntegreerde parkeer1100rzieningen in holle 

dijk(W) 

• Reeds aanwezige groen en water in de 

omgeving (W) 

een barriere voor langzaamverkeer (W en CV) 

• Toepassing van gelijkgelijkvloerse kruisingen 

vormt barriere dwarsverkeer 

• Hoge geluidbelasting rand tunnelmonden (W) 

• Luchtkwaliteit rond tunnelmonden (W) 

• Beperking visuele aanwezigheid infrastructuur 

door overkluizi ng (Wen CV) 

• Beperkte zichtlocties rond tunnelmonden t.p. v. • daling oppervtak van zichtlocaties door 

kruispunten (CV) overkluizing van de infrastructuur (CV) 

• Scheiden langzaam- en snelverkeer (Wen CV) • Verkeersveiligheidseisen t.a.v. afstand tussen 

tunnelmond en kruispunt (W) 

• lnbedding bestaand stedelijk gebied (W) • Scheiden snel en langzaamverkeer (W en CV) 

• ondergrondse openbaarvervoerhalte (W en CV) 

• Opnemen voorzieningen tunnel t.b.v. 

calamiteiten 

• Aanpassing/ uitbreiding NORAH beperkt 

• Bebouwing op rijkswegen door regelgeving niet 

mogelijk (W en CV) 

• van invfoed op commerciele waarde van de toegevoegde functie • van invfoed op het totaal aantal te ontwikkelen vastgoedobjecten 

• van invfoed op kosten aanleg- en bijkomende kosten infra van invfoed op het de bouw- en bijkomende kosten vastgoed 

Positieve waardeontwikkeling van commerciele waarde vastgoed 

Uit de bovenstaande tabel valt af te leiden dat de factoren die door het meervoudig 
ruimtegebruik resulteren in een positieve waardeontwikkeling van het plan Sijtwende, van 
invloed zijn op de commerciele waarde van de toegevoegde functies. De positieve 
waardeontwikkeling geeft aan dat het pragramma van Sijtwende potenties heeft om te 
ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken. 
De positieve waardeontwikkeling wordt bevestigd door de huidige verkoopprijzen van de 
woningen van Sijtwende. Uit het grondexploitatieresulaat (paragraaf 8.3) blijkt dat de woningen 
van Sijtwende zich in een hoog marktsegment bevinden voor de regio Haaglanden. De VON
prijzen van de nieuwbouwwoningen van het eerste deelplan die reeds zijn verkocht, zijn hager 
dan de gemiddelden voor de regio. 
Daamaast blijkt de positieve waardeontwikkeling uit de belangstelling voor de woningen. De 
vraag naar de woningen is 6 maal grater dan het aanbod. Dit zou zelfs kunnen betekenen dat 
de woningen van de nag te verkopen deelplannen tegen een hagere VON-prijs verkocht 
kunnen warden. 
Over de bevestiging van de positieve waardeontwikkeling van de kantoren valt niets te zeggen. 
De ontwikkeling van de 4 a 5 kantoortorens is nag niet van start gegaan. 
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Negatieve waardeontwikkeling t.a. v. commercie/e waarde vastgoed 

De factoren bereikbaarheid en sociale veiligheid resulteren in een negatieve 
waardeontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van Sijtwende, wat een negatieve invloed heeft 
op de verkoopprijzen van de vastgoedobjecten. Ten aanzien van de factoren uitzicht en 
zichtbaarheid heeft men de potentiele meerwaarde die de infrastructuur kan bieden ter plaatse 
van de tunnelmonden niet benut. 

Negatieve waardeontwikkeling t.a. v. aantal te ontwikkelen objecten 

De factoren milieuzonering, verkeersveiligheid en beheer leiden tot een negatieve 
waardeontwikkeling van de totale commerciele waarde doordat deze factoren beperkingen 
opleggen op het totaal aantal te ontwikkelen woningen. 
Milieutechnische eisen (geluidhinder en luchtkwaliteit) en verkeersveiligheidseisen (afstand 
tunnelmond tot het kruispunt), waren voor GS de reden een gedeeltelijk goedkeurig van het 
bestemmingsplan te onthouden. Aanpassing van het programma tijdens de planvormingsfase 
was het gevolg. Het aantal woningen werd terug gebracht van 1000 naar 700. Hierdoor daalde 
de totale commerciele waarde van de woningen. In plaats van de 300 woningen zijn in het 
programma 4 a 5 kantoortorens opgenomen, die worden ontwikkeld rondom het kruispunt van 
de NORAH met de Mgr. Van Steelaan. De grondexploitatieresultaten (paragraaf 8.3) wijzen uit 
dat de kantoren een positieve bijdrage leveren aan de vermogenswinsten van de 
vastgoedobjecten. De vermogenswinsten zijn echter niet voldoende zijn om het verschil van 
de 300 woningen op te kunnen vangen. 

Met de regelgeving ten aanzien van het beheer van de tunnelconstructies, wordt nog geen 
rekening gehouden met meervoudig ruimtegebruik, waardoor de ruimte op de holle dijk 
uitsluitend wordt ingericht met recreatieve voorzieningen. Omdat Rijkswaterstaat alle 
toegangsmogelijkheden van bovenaf in de holle dijk claimt voor beheerwerkzaamheden, 
betekent dit dat woning- of utiliteitsbouw juridisch niet mogelijk is. Hierdoor is een intensievere 
bebouwing niet mogelijk, wat had kunnen leiden tot een hogere commerciele waarde. 
Volgens de aannemer was bebouwing van de dijk in de huidige situatie technische wel mogelijk 
geweest, hoewel de in het werk gestorte betonconstructie er niet speciaal op berekend is44

. Dit 
betekent dat de ontwikkeling van woningen op de dijk niet leidt tot meerkosten van de 
tunnelconstructie. 

Negatieve waardeontwikkeling t.a. v. kosten infrastructuur 

De bereikbaarheid heeft grote invloed gehad op de resultaten van het integrale project 
Sijtwende. De keuze voor een holle dijk en daarmee voor de gelijkvloerse kruisingen blijkt nu te 
leiden tot problemen met de afwikkeling van het dwarsverkeer. Het verhogen van de frequentie 
van de bestaande openbaar vervoerverbinding leidt tot congestie, waardoor momenteel 
gezocht wordt naar een oplossing. De eventuele aanleg van een tunnel ender de kruising, kost 
fl. 29 miljoen. 
Een geheel ondergrondse aanleg van het trace Sijtwende had dit probleem van de 
barrierevorming voor het dwarsverkeer, kunnen voorkomen. Bijkomend voordeel zou zijn dat 
bij een ondergrondse aanleg van het trace geen hoogteverschillen ontstaan, die in het huidige 
programma een barriere kunnen vormen voor het langzaam verkeer. 

44 Cement, 1999 
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Tijdens de planvorming bleek echter een volledige tunnel, ondanks de inbreng van 

marktkapitaal , niet haalbaar. Men heeft toen gekozen voor een goedkoper alternatief waarbij 

geen damwanden nodig zouden zijn , waardoor men besloot gebruik te maken van de 'holle dijk'. 

De volledig ondergrondse aanleg van de infrastructuurbundel van Sijtwende kost circa fl. 300 

min (fl. 150 min per km). Ondanks de meerkosten van fl. 29 miljoen bij de huidige kosten van het 

tunneltrace Sijtwende van fl. 201 min, was een ondergrondse oplossing dus niet rendabeler 

geweest. 

Naast de bereikbaarheid leidt ook de technische veiligheid tot een negatieve 

waardeontwikkeling. Explosies in de tunnel van Sijtwende kunnen gevaarlijke situatie opleveren. 

Daarom zijn in de tunnel dure voorzieningen als vluchtroutes en scheidingswanden 

ge·1ntegreerd. Voor het gedeelte van de tunnel dat bestaat uit een holle dijk waren deze 

voorzieningen onnodig , maar het ontbreekt eenvoudigweg aan een wetgeving voor 

bovengrondse tunnels44
. Daarentegen is het project Sijtwende ontheven van de regel dat een 

autoweg slechts over een lengte van tachtig meter mag worden overbouwd, door een 

vervoersverbod in te stellen voor de zwaarste categorie gevaarlijke stoffen. Het vervoer van 

brandgevaarlijke stoffen staat men door de tunnel van Sijtwende wel toe. Dit besluit heeft ertoe 

geleidt dat er kostenverhogende, brandwerende voorzieningen in de tunnel moeten worden 

aangebracht, alsmede een blusinstallatie. 

De flexibiliteit heeft geen directe invloed op het grondexploitatieresultaat van Sijtwende. Echter 

indien over een aantal jaar blijkt dat de NORAH niet toereikend is om de verkeersstroom te 

verwerken , kan dit leiden tot meerkosten aangezien de mogelijkheden voor aanpassing of 

uitbereiding door het dubbelgrondgebruik beperkt zijn. 

Positieve ontwikkelingen op de vastgoedmarkt 

In het bovenstaande zijn de invloeden van de factoren omschreven op de waardeontwikkeling 

van het renderend vermogen van de toegevoegde functies wonen en werken. Dit betreffen 

alleen planinhoudelijke factoren . Uit de resultaten van de grondexploitatieberekeningen blijkt 

echter dat de waardeontwikkeling van het grondexploitatieresultaat van Sijtwende en daarmee 

de haalbaarheid van het programma niet alleen bepaald wordt door de invloed van de 

planinhoudelijke factoren . De waardeontwikkeling wordt in belangrijke mate bepaald door 

marktafhankelijke factoren als de prijsontwikkelingen op de bouwmarkt en met name de 

ontwikkelingen op de woningmarkt. 

De gunstige ontwikkelingen op de woningmarkt resulteren in een stijging van de VON-prijzen 

van de woningen. Deze stijging op de woningmarkt ontwikkelt zich sneller dan de prijsstijgingen 

op de bouwmarkt, wat resulteert in een positieve stijging van het renderend vermogen van de 

woningen. 
lndien het resultaat van de residuele waardeberekening van Sijtwende met het prijspeil 1996 
wordt vergeleken met de residuele waardeberekening met prijspeil 1999 (zie paragraaf 8.3) is 

een positieve waardeontwikkeling zichtbaar. 

Naast de planinhoudelijke factoren hebben zeker de gunstige ontwikkelingen op met name de 

vastgoedmarkt bijgedragen aan de positieve waardeontwikkeling van het resultaat. 

8.5 Kostenverhaal 

44 Cement, 1999 
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8.5.1 Kostenverhaalmethode 

Het besluit om te kiezen voor een concept met meervoudig ruimtegebruik voor het trace door 

Voorburg leidt tot extra kosten door de aanleg van de overkluizing. Of het plan Sijtwende 

financieel haalbaar is hangt mede af van het feit of het renderend vermogen van de 

toegevoegde functies wonen en werken , wat ontstaat door de waardeontwikkeling door 

toepassing van meervoudig ruimtegebruik, daadwerkelijk ingezet kan warden ten behoeve van 

de extra kosten van de overkluizing. Dit is het principe van kostenverhaal. 

Ten aanzien van het kostenverhaal van de extra kosten van het tunneltrace Sijtwende zijn 

afspraken gemaakt tussen de vier actoren: het rijk, de gemeente Voorburg , het stadsgewest 

Haaglanden en Sijtwende bv. Deze afspraken zijn juridisch vastgelegd in de 

vierpartijenovereenkomst, een publiek-private samenwerkingsovereenkomst. 

In paragraaf 8.2 is omschreven dat de actoren uitgaan van een samenwerkingsvorm en 

risicoverdeling middels een design-build-finance (DBF) contract. Hierbij is het ontwerp, de bouw 

en de financiering van het project overgedragen aan Sijtwende bv. Het contract is opgesteld op 

basis van een prestatieconcept van RWS. Na realisatie zal RWS de weg 'kopen' van Sijtwende 

bv. Hierbij valt op te merken dat het contract alleen van toepassing is voor de tunnelconstructie 

en de wegconstructie. De elektrische en mechanische afwerking van de weg zijn middels een 

apart contract aanbesteed. 

In paragraaf 4.4 is omschreven dat er 3 typen grondexploitaties zijn : de gemeentelijke 

grondexploitatie, de private grondexploitatie en een publiek-private samenwerking bij de 

grondexploitatie. De grondexploitatie van Sijtwende vindt plaats op basis van een publiek-private 

samenwerking. Middels het DBF-contract zijn de actoren overeengekomen dat de 

grondexploitatie geheel voor risico is van de private partij Sijtwende bv, conform het 

overeengekomen programma. Dit betekent dater sprake is van een concessiemodel45
• 

De grand van het plangebied Sijtwende is echter voor het merendeel in handen van de 

gemeente Voorburg . De actoren zijn overeengekomen dat, binnen de uitgangspunten van de 

publiek-private samenwerking, de gemeente Voorburg haar grand (ter waarde van ca. f 40 

miljoen) levert, als bijdrage aan de realiseerbaarheid van het integrale plan Sijtwende. 

Daarnaast brengt de gemeente de gemeentelijke en externe (bestemmings-)plankosten in en de 

publiekrechtelijke vergunningen, know-how en afstemmingen op regionaal en rijksniveau. Door 

geen grondkosten te rekenen en de opbrengsten geheel bij het consortium te leggen, kan de 

gemeente geen kosten en risico's voor haar rekening nemen, immers er zijn geen opbrengsten. 

Rijkswaterstaat is de eigenaar van een klein deel van de grand, wat tegen een bedrag van fl. 2.2 

min wordt ingebracht. 

Dit betekent dat door het feit dat de grand reeds in het bezit is bij de gemeente en 

Rijkswaterstaat, geen specifiek kostenverhaal wordt toegepast aan de hand van de in hoofdstuk 

5 omschreven instrumenten (minnel ijke verwerving, onteigening , voorkeursrecht, 

privaatrechtelijke exploitatieovereenkomst, baatbelasting en mogelijke nieuwe instrumenten). 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn de actoren overeengekomen dat de meerkosten voor de 

tunnelconstructie warden verhaald bij meerdere actoren. 

Kostenverhaal vindt enerzijds plaats middels overheidsbijdragen, waarbij onderscheidt wordt 

gemaakt tussen een bijdrage van het ministerie van V&W en een bijdrage van het ministerie van 

VROM. Anderzijds wordt een deel van de meerkosten van de tunnel verhaald op de 

45 zie paragraaf 4.3.1 
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opbrengsten van de ontwikkeling van de woningbouw. Middels de PPS-overeenkomst zijn 
zowel voor de overheidsbijdrage als voor de bijdrage door de ontwikkeling van de woningbouw 
vaste bedragen overeengekomen. Het gehele risico voor de daadwerkelijke haalbaarheid 
volgens deze overeengekomen bedragen ligt voor handen van Sijtwende bv. 

In hoofdstuk 4 (residuele waardeberekening) is aangegeven dat niet alleen de 
vastgoedobjecten binnen een plangebied, in dit geval Sijtwende, profiteren van de aanleg van 
de infrastructuur, ook grondeigenaren buiten het plangebied profiteren van een betere 
bereikbaarheid. Hierdoor ontstaat de kans dat er een waardeontwikkeling ontstaat van hun 
eigendom. 
Voor de ontwikkeling van Sijtwende is besloten alleen kostenverhaal toe te passen op de te 
ontwikkelen vastgoedobjecten binnen het plangebied van Sijtwende. De mogelijke 
waardeontwikkeling van de vastgoedobjecten in de omgeving wordt niet verhaald en 
ingebracht in de grondexploitatie van Sijtwende. 
Door de jarenlange weerstand van de omgeving tegen de komst van de NORAH, is 
kostenverhaal op gebiedsniveau maatschappelijk gezien niet realistisch. 

8.5.2 Resultaat 

In de vorige paragraaf is aangeven dat de meerkosten voor de tunnelconstructie enerzijds 
worden verhaald middels een overheidsbijdrage en anderzijds middels de waardeontwikkeling 
van de vastgoedobjecten in het plangebied. In deze paragraaf wordt omschreven in welke 
mate de overheid een extra bijdrage levert aan de overkluizing van de infrastructuur en in 
welke mate het renderend vermogen van de toegevoegde vastgoedobjecten in Sijtwende 
daadwerkelijk ingezet wordt ten behoeve van de extra kosten van de overkluizing. 

Voor de totale aanleg- en bijkomende kosten van tunneltrace Sijtwende is in de 
vierpartijenovereenkomst uitgegaan van een bedrag van circa fl.205 miljoen gulden (1999). Bij 
deze berekening worden de meerkosten van de tunnel onder het kruispunt, ten behoeve van de 
openbaar vervoerverbinding niet meegenomen, omdat hierover nog geen definitief besluit is 
genomen. 
Het tunneltrace bestaat uit de aanleg van de tunnelconstructie plus de aanleg van de 
traditionele wegconstructie. De extra kosten van het trace Sijtwende betreffen slechts de 
tunnelconstructie. De aanleg van infrastructuur middels een traditionele wijze op 
maaiveldniveau conform het wegtype van Sijtwende kost per kilometer ca. fl.25 miljoen. Het 
trace Sijtwende heeft een lengte van 2 kilometer. De aanleg van de infrastructuur zou bij een 
traditionele aanleg ca. fl .SO miljoen kosten. Dit betekent dat meerkosten van de 
tunnelconstructie van Sijtwende fl.155 miljoen bedragen (1999). 
In figuur 8.11 op de volgende pagina, is aangegeven op welke wijze de extra kosten van de 
tunnelconstructie gefinancierd worden. Uit de figuur blijkt dat de extra kosten van fl .155 miljoen 
voor fl.137.2 miljoen word gefinancierd uit overheidsmiddelen. Minister Jorritsma was immers 
bereid voor het integrale plan een extra bijdrage van ruim 80 miljoen te leveren voor sec de 
aanleg van de weg (prijspeil 1997). Daarnaast is er een bijdrage van het ministerie van VROM 
van fl . 20mln. 
Het restant van 17.8 miljoen wordt gefinancierd met de vermogenswinsten van de ontwikkeling 
van de vastgoedobjecten. 
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Figuur 8. 11: Kostenverhaal extra kosten tunneltrace Sijtwende, prijspeil sep. 1999 

overheidsbijdrage 

Commerciele waarde woningen 299.0 

Commerciele waarde kantoren 

TOTAAL: 
517.8 

opbrengsten kosten 

♦ residu 

Wegconstructie 
50 

Tunnel 
ill 

aanleg- en bijkomendekosten 
infrastructuur: 205 

Bouw- en bijkomendekosten 
wonjngen: 

Bouw- en bijkomendekosten 
kantoren: 

Het bovenstaande resultaat geeft aan dat de extra kosten van trace Sijtwende door de 
overkluizing voor een bedrag van circa fl.137.2 min (88%) worden verhaald bij de overheid 
door middel van een subsidie. De overige kosten van fl.17.8 min (12%) worden gefinancierd 
door Sijtwende bv met de vermogenswinsten die ontstaan door de ontwikkeling van de 
vastgoedobjecten in het plangebied. 

De reden dat de extra bijdrage van fl.137.2 min door het rijk rechtvaardig was is als volgt: 
De rijksoverheid hecht er veel waarde aan dat de particuliere sector intensief bij de 
ontwikkeling en uitvoering van programma's betrokken is en dat die sector ook in financiele zin 
haar steentje bijdraagt. Doordat het Rijk een PPS-overeenkomst is aangegaan met de 
particuliere partij Sijtwende BV, ontstaat er een programma met infrastructuur plus woningen 
en kantoren. Het programma met meervoudig ruimtegebruik genereert investeringen van de 
private partij (multiplier). Hierdoor ontstaat met de realisatie van Sijtwende een totale 
geldstroom van ca. fl. 518 miljoen, waarvan een marktaandeel van ca. fl. 331 min 

De overige vermogenswinsten van de vastgoedobjecten, namelijk de fl. 5.9 miljoen aan residu, 
worden niet ingezet voor de integrale ontwikkeling van Sijtwende. Door het aangaan van het 
DBF-contract is de financiering overgedragen aan Sijtwende bv. Het marktrisico 
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ontwikkeling van de woningen ligt bij Sijtwende bv. Dit betekent dat het residu dat ontstaat in 
handen komt van Sijtwende bv. In principe is dit een vergoeding voor de gelopen marktrisico's 
van het complexe project met meervoudig ruimtegebruik. 

8.6 Resultaat t.a.v. actoren en ambitieniveau 

Voor de beantwoording van de vraag of middels de optimalisering van de grondexploitatie van 
Sijtwende door het programma met meervoudig ruimtegebruik voldaan wordt aan de belangen 
van de actoren, is in het onderstaande ingegaan op het resultaat voor de actoren. Hierbij wordt 
omschreven in hoeverre het programma Sijtwende voldoet aan de in paragraaf 8.2.1 

omschreven positie en belangen van de actoren. Bovendien wordt ingegaan op de vraag of het 

gestelde amibitieniveau voor Sijtwende wordt bereikt. 

8.6.1 Actoren en belangen 

Sijtwende BV 
Positie/belangen: 
Sijtwende BV heeft de eis dat het plan financieel haalbaar moet zijn . Dit betekent dat de 
commerciele waarden van de te ontwikkelen vastgoedobjecten dusdanig moeten zijn de 

investeringen voor het project door deze private partijen tenminste warden terugverdiend. Voor 
Sijtwende bv is het van belang dat het cashflow resultaat van de integrale ontwikkeling positief 

is. 
Resultaat: 
Op basis van de aangenomen waarden blijkt het plan Sijtwende financieel haalbaar en ontstaat 

er zelfs een residu . Dit is enerzijds het resultaat van de positieve waardeontwikkeling van het 
plangebied met meervoudig ruimtegebruik wat de potenties heeft zich te ontwikkelen tot een 
aantrekkelijk woonmilieu . Anderzijds hebben de gunstige omstandigheden op de vastgoedmarkt 
bijgedragen aan het residuele resultaat. 
Middels het DBF-contract zijn de vier partijen overeengekomen dat het ontwerp, de bouw en de 

financiering voor de verantwoording is van Sijtwende bv. Sijtwende bv is dus de partij die de 

risico's loopt voor de ontwikkeling van Sijtwende, maar in het geval er ontwikkelingswinsten 
ontstaan, zoals in dit geval, zijn zij ook voor handen van Sijtwende bv. 

Gemeente Voorburg 
Positie/belangen: 
De gemeente Voorburg heeft belang bij een overkluizing van het gedeelte van de NORAH dat 
door hun gemeente loopt. Het belang voor een overkluizing komt enerzijds voort uit een 
voorkomen van een nieuwe barriere door de gemeente Voorburg , tevens biedt een overkluizing 

mogelijkheden voor de realisatie van woningbouw. 
Resultaat: 
Het programma van Sijtwende sluit aan bij het primaire belang van de gemeente Voorburg , 
namelijk de overkluizing van het gedeelte van de NORAH dat door hun gemeente loopt. 
Hiermee is voorkomen dat de NORAH een barriere vormt door de gemeente Voorburg. Tevens 

is door de overkluizing de realisatie van woningbouw mogelijk. 

De gemeente heeft ten behoeve van de ontwikkeling van het programma met meervoudig 
ruimtegebruik een bijdrage geleverd van fl . 40 min, door de inbreng van de grand. Ondanks het 
feit dat de gemeente kosten heeft gemaakt door de grand en de gemeentelijke en externe 
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(bestemmings-)plankosten in en door de publiekrechtelijke vergunningen, know-how en 
afstemmingen op regionaal en rijksniveau in te brengen, zal de gemeente een deel van de 

waardestijgingen van het vastgoed in handen krijgen via het algemeen gehanteerde belasting
systeem. De gemeente ontvangt middels de onroerende zaakbelasting een bijdrage door de 

ontwikkeling van de woningen in het plan Sijtwende. Ook een deel van de waardestijging van de 
woningen in de omgeving van Sijtwende komt middels de onroerende zaak belasting in handen 
van de gemeente. 

Bovendien resulteert de ontwikkeling van het plan Sijtwende in een aantal externe effecten waar 

de gemeente Voorburg van profiteert, namelijk: 
de differentiatie van het huidige woningaanbod van de gemeente Voorburg wordt door de 

ontwikkeling van de 700 woningen in het plangebied van Sijtwende uitgebreid, 

er wordt werkgelegenheid gecreeerd door de ontwikkeling van de kantoortorens, 

• het draagvlak voor reeds aanwezige stedelijke voorzieningen wordt vergroot, 
• na jaren lange spanning in de buurt door de geplande rijksweg de NORAH, is de sfeer in de 

buurt hersteld door de overkluizing van de infrastructuurbundel. 

Het Rijk 
Positie/belangen: 
Het primaire belang van het Rijk (vertegenwoordigd door RWS) is de noodzaak van de komst 
van de verbindingsweg, door enerzijds de groei van de regio Haaglanden, zowel wat betreft de 
bevolking als het aantal bedrijven, waarmee ook de stroom van auto's groeide, en anderzijds de 

benoeming van Leidschendam tot groeikern. 
In de jaren '90 krijgt RWS financiele middelen toegewezen via het MIT (meerjarenprogramma 

lnfratsructuur en Transport, voorheen het rijkswegenprogramma) om te investeren in 
infrastructuur. RWS wil de investeringen per project zo laag mogelijk houden, ten einde meer 
projecten te kunnen realiseren . De meerkosten voor het verdiept aanleggen van de weg wil 
RWS dan ook niet voor haar rekening nemen. 

Resultaat: 
Het rijk bereikt zijn doel met de komst van de verbindingsweg. Hier heeft wel een extra 
subsidieuitkering van fl. 80 miljoen door het ministerie van Verkeer en waterstaat en een 
subsidie van fl. 30 miljoen door VROM tegenover gestaan, terwijl RWS er belang bij heeft de 

investeringen per project zo laag mogelijk te houden. 
In de vorige paragraaf is reeds omschreven dat de reden dat de hogere bijdrage door het rijk 
rechtvaardig was, verband houdt met de waarde die het rijk hecht aan het feit dat de particuliere 
sector intensief bij de ontwikkeling en uitvoering van programma's betrokken is en dat die sector 
ook in financiele zin haar steentje bijdraagt. Het programma van Sijtwende genereert 

investeringen van de private partij Sijtwende bv door de ontwikkeling van de vastgoedobjecten. 
Ondanks het feit dat het Rijk extra kosten heeft gemaakt, zal het Rijk een deel van de 
waardestijgingen van het vastgoed in handen krijgen via het algemeen gehanteerde belasting 
systeem. Het rijk ontvangt een deel van de waardestijging van de woningen en kantoren via de 
vermogensbelasting , het huurwaarde forfait en de 6%-overdrachtbelasting bij elke verkoop en 
successierechten bij elke erfopvolging. 

Naast het feit dat door het programma met meervoudig ruimtegebruik sprake is van een 
financiele meerwaarde, heeft het Rijk winst in het maatschappelijk nut. Er is een nieuw gebied 
gecreeerd plus de infrastructuur. Bij het programma van Sijtwende is sprake van een hogere 
maatschappelijke meerwaarde, wat bij een aanleg van de NORAH op maaiveld niet het geval 
was. Zo was voor het rijk een hogere bijdrage rechtvaardig . 
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8.6.2 Ambitieniveau 

Het ambitieniveau van Sijtwende die werd geformuleerd tijdens de planvorming luidt: 
"De regio Haaglanden voorzien van een betere aansluiting op het rijkswegennet, door een 
verbinding aan te leggen op het trace Wassenaar, Voorburg, Leidschendam, middels een 
overkluizing van het trace bij Voorburg". 

lnmiddels is in meerdere gemeenten begonnen met de realisatie van de NORAH. De 
overkluizing van het trace bij Voorburg door het plan Sijtwende, maakt dat het ambitieniveau 
bereikt wordt. Volgens de huidige planning kan de NORAH eind 2002 in gebruik warden 
genomen. De regio Haaglanden is daardoor voorzien van een betere aansluiting op het 
rijkswegennet. 

Het ambitieniveau is alleen haalbaar geworden door het meervoudig ruimtegebruik. Voor sec 
een ondergrondse aanleg van de weg was een hogere bijdrage van het rijk niet rechtvaardig. 
Meervoudig ruimtegebruik heeft mogelijkheden gecreeerd om naast de infrastructuur tevens 
vastgoedobjecten te ontwikkelen. Hierdoor zijn private partijen bereid te investeren in het 
programma en wordt een financiele meerwaarde bereikt. 
De inzet van kwaliteit door te kiezen voor het programma met meervoudig ruimtegebruik 
teneinde het ambitieniveau te halen, maakt het mogelijk een hoogwaardig milieu te creeren met 
maatschappelijke meerwaarde. Dit is de redenen voor de overheid om een extra bijdrage te 
leveren, waardoor het gestelde ambitieniveau bereikt is. 

8. 7 Conclusie praktijkonderzoek 

In het theoretisch kader van dit onderzoek is gesteld dat voor een optimalisering van de 
grondexploitatie bij meervoudig ruimtegebruik 2 aspecten van belang zijn ; ten eerste het 
renderend vermogen van de functies die warden toegevoegd en ten tweede in welke mate het 
renderend vermogen van de toegevoegde functies daadwerkelijk ingezet kunnen warden ten 
behoeve van de extra kosten van de overkluizing. 
Om het renderend vermogen en de mate van kostenverhaal inzichtelijk te maken is in dit 
onderzoek gebruik gemaakt van de residuele waardemethode. Ondanks het doel van de 
residuele waardemethode, om middels de waarde van het vastgoedobject de hoogte van de 
grondwaarde te berekenen, blijkt de residuele waardemethode goed geschikt om de 
vermogenswinsten inzichtelijk te maken ten aanzien van de hoogte van het renderend 
vermogen, welke marktbepalend is voor de hoogte van het renderend vermogen en welke 
actoren de vermogenswinsten in handen krijgen. Bovendien blijkt de residuele waardemethode 
geschikt om te bepalen op welke wijze kostenverhaal plaatsvindt. 

Potentie/e waardeontwikkeling 

Uit de casestudie Sijtwende blijkt dat het renderend vermogen van de toegevoegde functies 
wonen en werken een positief resultaat oplevert. De analyse van de waardeontwikkeling van 
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Sijtwende op basis van planinhoudelijke factoren van Sijtwende, hebben 2owel een positieve 

waardeontwikkeling tot gevolg als een negatieve waardeontwikkeling . 

Wat de positieve waardeontwikkeling betreft valt de concluderen dat ender andere door de 

goede bereikbaarheid, het reeds aanwe2ige voorzieningenniveau, en het reeds aanwe2ige 

green en water in de omgeving Sijtwende de potenties heeft om te ontwikkelen tot een 

aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken. De hoge VON-prij2en van de woningen die 

reeds verkocht 2ijn in het eerste deelplan t.o.v. de nieuwbouwprij2en in de regio, bevestigen dit. 

Aange2ien de vraag naar de woningen in Sijtwende 6 maal groter is dan het aanbod, kan dit 

wellicht betekenen dat de woningen van de nog te verkopen deelplannen tegen een hogere prijs 

verkocht kunnen worden. 

Eisen met betrekking tot milieu2onering, verkeersveiligheid en beheer leiden tot een negatieve 

waardeontwikkeling van de totale commerciele waarde van de toegevoegde vastgoedobjecten, 

omdat de2e factoren beperkingen opleggen op het totaal aantal te ontwikkelen woningen. 

Daarnaast 2ijn er negatieve waardeontwikkelingen op het grondexploitatieresultaat van 

Sijtwende ten gevolge van factoren die kostenverhogende maatregelen vergen van de 

infrastructuur. 

Uiteindelijk blijkt de toepassing van het meervoudig ru imtegebruik te leiden tot een renderend 

vermogen van de vastgoedobjecten. De berekeningen van de grondexploitaties wij2en echter uit 

dat de2e winst niet alleen bepaald wordt door de invloed van de planinhoudelijke factoren , maar 

in belangrijke mate bepaald worden door de ontwikkelingen op de woningmarkt. De enorme 

stijgingen op de woningmarkt van de laatste jaren hebben absoluut bijgedragen aan een 

positieve ontwikkeling van het renderend vermogen. 

Bij minder gunstige ontwikkelingen op de woningmarkt, waren de winstresultaten van de 

grondexploitatie niet 20 groot voor in dit geval de marktpartij Sijtwende bv, die het risico heeft 

gedragen van de grondexploitatie van het project Sijtwende. 

Kostenverhaal 

De meerkosten van de overklui2ing van het trace Sijtwende worden verhaald bij het Rijk en bij 

Sijtwende bv. Het Rijk draagt circa 88 % bij aan de extra kosten van de overklui2ing middels een 

subsidie van het ministerie van V&W en een subsidie van VROM. De overige 12% wordt 

gefinancierd met het renderend vermogen dat ontstaat met de ontwikkeling van de 

vastgoedobjecten door Sijtwende bv. 

Hieruit blijkt dat het totale project alleen haalbaar is bij een publiek-private samenwerking. RWS 

wil de investeringen per project 20 laag mogelijk houden, ten einde meer projecten te kunnen 

realiseren. De meerkosten voor het verdiept aanleggen van de weg wil RWS immers ook niet 

2onder meer voor haar rekening nemen. De2e bijdrage van de marktpartij Sijtwende maakt de 

hogere bijdrage voor het Rijk echter rechtvaardig . 

De samenhangende projectop2et, waardoor het mogelijk is een deel van het renderend 

vermogen in te 2etten ten behoeve van de meerkosten van overklui2ing, is bij Sijtwende een 

voorwaarde geweest voor de haalbaarheid van het project. 

Belangen van actoren 

Met het programma van Sijtwende ontstaat 20 een win-win situatie voor de actoren die 2ich 

hebben verenigd . Het programma met het meervoudig ru imtegebruik 2orgt ervoor dat aan alle 

belangen van de actoren wordt voldaan. Hierbij wordt voldoening gevonden in 2owel de 
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belangen van financiele aard als van maatschappelijke aard. Tevens biedt het programma 

meerwaarde door de gunstige externe effecten die het met zich mee brengt voor de actoren. 

Ambitieniveau 

Getracht wordt het gezamenlijk gestelde ambitieniveau te halen door de optimalisering van de 
grondexploitatie door het meervoudig gebruik van de grand. Uit het bovenstaande blijkt dat door 

enerzijds de inzet van kwaliteit middels een programma met meervoudig ruimtegebruik, wat 

heeft geleid tot een positieve waardeontwikkeling van het renderend vermogen, en anderzijds 
het toepassen van kostenverhaal middels een publiek-private samenwerking en een 
samenhangende projectopzet; het ambitieniveau is bereikt. 
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9. Conclusie 

Het onderzoek 
Voor het verrichten van dit onderzoek is de volgende probleemstelling gehanteerd: 

"Wat zijn de mogelijkheden om tot een optimalisering van de grondexploitatie te komen voor 
stedelijke intensiveringsprojecten met meervoudig ruimtegebruik, die voorzien in de overkluizing 
van grootschalige infrastructuur met vastgoedobjecten, middels een samenhangend plan?" 

Projecten met meervoudig ruimtegebruik hebben een complexe grondexploitatie door ender 
andere het feit dat het integratieniveau van stedelijke intensivering tot gevolg heeft dat de 
grondexploitatie en de bouwexploitatie in elkaar overlopen. Daarnaast warden bij projecten met 

meervoudig ru imtegebruik meerdere functies opgenomen met verschillende winst- maar ook 
verliesperspectieven. Bovendien zijn er meerdere actoren bij de ontwikkeling van het 

programma betrokken. 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat voor een optimalisering van de grondexploitatie bij 
meervoudig ruimtegebruik vooral de volgende twee aspecten van belang zijn : 
1. het renderend vermogen van de functies die warden toegevoegd; 
2. de mate waarin het renderend vermogen van de toegevoegde functies daadwerkelijk 

ingezet kan warden ten behoeve van de extra kosten van de overkluizing. 
Om deze twee aspecten inzichtelijk te maken is een gedegen berekeningmethode voor de 
grondexploitatie noodzakelijk. Gebleken is, dat de residuele waardemethode hiervoor het meest 

doelmatig is. 

Residuele waardemethode 
Het doel van de residuele waardemethode is feitelijk om middels de waarde van het 
vastgoedobject de hoogte van de grondwaarde te berekenen. Aan de hand van de residuele 
waardeberekening kan ook inzicht warden verkregen in de hoogte van het renderend vermogen 
per toegevoegde functie en in de factoren die van invloed zijn het renderend vermogen. Tevens 
kan met de residuele waardemethode in bepaalde mate inzicht warden verkregen in de 
vermogenswinsten van betrokken actoren. Aan de hand hiervan kunnen afspraken gemaakt 

warden tussen de actoren met betrekking tot het verhaal van kosten. 
De residuele waardemethode levert hiermee een belangrijke bijdrage voor het 
onderhandelingsproces en daarmee kan tot een optimalisering van de grondexploitatie warden 
gekomen, hetgeen van belang is voor de haalbaarheid van een project. 
Bij een project met meervoudig ruimtegebruik in combinatie met grootschalige infrastructuur 
betekent dit, dat aan de hand van de residuele waardemethode inzichtelijk kan warden gemaakt 
in welke mate vermogenswinsten uit de bij het project betrokken vastgoedobjecten als bijdrage 
voor de (meerkosten) voor de betreffende infrastructuur kunnen warden ingezet. 

Conc/usie: De residuele waardemethode is een geschikte methode om zowel inzicht te krijgen in 
het renderend vermogen van de vastgoedobjecten als de verhaa/ van kosten, 

teneinde tot een optimalisering van de grondexploitatie te komen bij meervoudig 

ruimtegebruik. 

Potentiele waardeontwikkeling 
Bij meervoudig ruimtegebruik is een aantal planinhoudelijke factoren van invloed op het 
renderend vermogen van de (toegevoegde) vastgoedobjecten en daarmee op het 

122 



GR ON DE X PL OI T A TIES BIJ MEERV O UDIG RUIMTEGEBRUI K C ONCLUSIE 

grondexploitatieresultaat. Deze factoren hebben betrekking op de gebruikswaarde, de 
belevingswaarde en de toekomstwaarde van de vastgoedobjecten. 
Door de toepassing van meervoudig ruimtegebruik in combinatie met infrastructuur vindt ten 
opzichte van traditionele inpassingen van grootschalige infrastructuur, zowel een transformatie 
plaats van de opbrengsten als van de kosten. De factoren kunnen zowel een positieve als een 
negatieve waardeontwikkeling tot gevolg hebben. In tabel 9.1 op de volgende pagina, is 
schematisch aangegeven welke factoren over het algemeen leiden tot een positieve danwel 
negatieve waardeontwikkeling van het grondexploitatieresultaat bij meervoudig ruimtegebruik. 
Tevens is in de tabel aangeduid op welke toegevoegde functies de waardeontwikkeling 
specifiek van invloed is. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen wonen en commercieeel 
vastgoed. Uit de tabel blijkt dat de positieve waardeontwikkeling vooral van invloed is op de 
commerciele waarde van de toegevoegde vastgoedobjecten, hetgeen tot uitdrukking kan 
komen in het renderend vermogen van de toegevoegde vastgoedobjecten. Als hiervoor 
bepalende factoren kunnen onder andere worden genoemd, de bereikbaarheid, de 
milieuzonering, de nabijheid van voorzieningen en de verkeersveiligheid. 

Middels de case-studie Sijtwende is de validiteit van deze planinhoudelijke factoren gecheckt. 
Hoewel op basis van slechts een case-studie deze validiteit niet kan worden vastgesteld, is op 
basis van de case-studie voor een groot aantal factoren bevestigd, dat die bij de toepassing 
van meervoudig ruimtegebruik tot een positieve of negatieve waardeontwikkeling kunnen 
leiden. Deze resultaten zijn in de tabel terug te vinden. 

Uit het resultaat zoals blijkt uit tabel 9.1 , valt te concluderen dat een stedelijk 
intensiveringsproject met meervoudig grondgebruik, dat voorziet in de overkluizing van 
grootschalige infrastructuur met vastgoedobjecten, de potenties heeft om te zich ontwikkelen 
tot een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken. Zoals reeds aangegeven ontstaan deze 
potenties onder andere bij een goede bereikbaarheid, wat met name het geval is als er sprake 
is van een multimodaal knooppunt, bij het reeds aanwezig zijn van een goed 
voorzieningenniveau en in geval van het reeds aanwezige zijn van groenvoorzieningen en 
water. lndien deze potenties worden benut, waardoor er een hoogwaardig woonmilieu en/of 
kantoormilieu gecreeerd wordt, kan de positieve waardeontwikkeling tot uitdrukking komen in 
een hoge commerciele waarde van de vastgoedobjecten. 

Uit de tabel blijkt dat de toepassing van meervoudig ruimtegebruik ten aanzien van bepaalde 
factoren ook een negatieve waardeontwikkeling tot gevolg kan hebben. De negatieve 
waardeontwikkeling heeft met name betrekking op de extra kosten van de infrastructuur, ten 
opzichte van een traditionele inpassing. De negatieve waardeontwikkeling kan echter ook 
betrekking hebben op de commerciele waarde van de toegevoegde vastgoedobjecten. Als 
factoren die over het algemeen een negatieve invloed hebben op de waardeontwikkeling van 
de vastgoedobjecten worden genoemd bereikbaarheid (indien sprake is van hoogteverschillen), 
uitzicht en sociale veiligheid. 

Samenvattend valt te concluderen dat door de toepassing van een concept met meervoudig 
ruimtegebruik een plangebied gecreeerd kan worden met ruimtelijke kwaliteiten, wat kan leiden 
tot een positieve waardeontwikkeling van het renderend vermogen van de toegevoegde 
functies. 
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Tabel 9. 1: Waardeontwikkeling grondexploitatie door meervoudig grondgebruik 

Factoren Posltleve waardeontwlkkellng Negatleve waardeontwikkeling 

Gebrulkswaarde 

Bereikbaarheid • lnfrastructuur kan de locatie 1100rzien van • Hoogteverschillen ten gevolge van de 

Milieuzonering 

Nabijheid 1100rzieningen 

Nabijheid groen/ water 

Eigendomsverhouding grond 

Belevlngswaarde 

Uitzicht 

Zichtbaarheid 

adequate bereikbaarheid indien afslagen en/of 

stations gecre!ierd worden (Wen CV). 

• Multimodaal knooppunt: een hoge dichtheid van 

verschillende vervoerssoorten levert een 

optimale bereikbaarheid (W en CV) 

• Minimalisering van geluidshinder door 

overkluizing (W en CV) 

• Reeds aanwezige 1100rzieningenniveau in de 

omgeving (Wen CV) 

• Reeds aanwezige groen en water in de 

omgeving (W en CV) 

O Bijzondere zichtlocaties t.p.v. de twee hoofd

tunnelmonden (CV) 

overkluizing worden negatief gewaardeerd 

door langzaam verkeer (W en CV) 

• Hoge geluidsbelasting rood tunnelmonden 

(Wen CV) 

O Contactgeluid bij geintegreerde constructie 

infrastructuur en vastgoedobjecten 

(trillingen) 

Treffen voorzieningen aan woning t.b.v. 

geluidbelasting (Wen CV) 

• Luchtverontreiniging rood tunnelmonden 

(CV en W) 

O Bij dubbel grondgebruik is de grond van de 

vastgoedobjecten geen eigendom maar 

men heeft een beperkt zakelijk recht op de 

grond (W en CV) 

• Beperking visuele aanwezigheid 

infrastructuur door overkluizing (Wen CV) 

• Daling oppervtak van zichtlocaties door 

overkluizing van de infrastructuur (CV) 

Verkeersveiligheid • Scheiden snel- en langzaamverkeer (Wen CV) • Verkeersveiligheidseisen t.a .v. afstand 

Sociale veiligheid 

Technische veiligheid 

Toekomstwaarde 

Flexibiliteit 

Beheer 

• lnbedding bestaand stedelijk gebied (W) 

tussen tunnelmond en kruispunt (W) 

• Scheiden snel- en langzaamverkeer (W) 

• Opnemen van 1100rzieningen tunnel t.b.v. 

calamiteiten 

Opnemen van voorzieningen 

vastgoedobjecten t.b.v. calamiteiten 

• Aanpassing/ uitbreiding 

infrastructuurbundel beperkt 

• Bebouwing op rijkswegen door regelgeving 

niet mogelijk 

O Hogere exploitatiekosten infrastructuur 

• van invloed op commerci!!le waarde van de toegevoegde functie • van invloed op het totaal aantal te ontwikkelen vastgoedobjecten 

• van invloed op kosten aanleg- en bijkomende kosten infra van invloed op de bouw- en bijkomende kosten vastgoed 

o invloedsfactoren theoretisch bepaald 

• invloedsfactoren theoretisch bepaald, door case-studie Sijtwende bevestigd 

® invloedsfactoren theoretisch bepaald, deels door case-studie Sijtwende bevestigd 
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Ten behoeve van dit onderzoek is voor de beoordeling van het renderend vermogen van de 
toegevoegde functies gezocht naar een verklaring op basis van planinhoudelijke/ 
stedebouwkundige factoren . Echter uit de grondexploitatieresultaten van de case-studie 
Sijtwende valt te constateren dat met name de gunstige marktomstandigen van grote invloed 
zijn op het grondexploitatieresultaat van Sijtwende. Uit het resultaat blijkt dat met name de 

gunstige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt enerzijds en het feit dat er een minder grote groei 
plaatsvindt op de bouwmarkt en de kapitaalmarkt (inflatie), in belangrijke mate bijdragen aan een 
positieve ontwikkeling van het renderend vermogen van de vastgoedobjecten. Hieruit valt te 
concluderen dat voor een optimalisering van de grondexploitatie van projecten met meervoudig 
ruimtegebruik de gunstige omstandigheden op de woningmarkt en de kantorenmarkt van groot 
belang zijn . 

Conclusie: Een programma met meervoudig ruimtegebruik heeft planinhoude/ijk de potenties om 
zich te ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken, wat 

primair van belang is voor een positieve waardeontwikkeling van het renderend 
vermogen van de toegevoegde vastgoedobjecten. Echter het renderend vermogen 
van de toegevoegde functies wordt tevens in belangrijke mate bepaa/d door de 
ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. 

Kostenverhaal 
Een programma met meervoudig ruimtegebruik wordt in het algemeen gekenmerkt door 
aanzienlijke meerkosten door de overkluizing. De meerkosten van de overkluizing kunnen op 
verschillende manieren worden verhaald. Kostenverhaal kan plaatsvinden door middel van een 
overheidsbijdrage. Dit onderzoek is er echter op gericht om tot een optimalisering van de 
grondexploitatie te komen door de meerkosten te verhalen op (een deel van) het renderend 
vermogen van de toegevoegde functies. 

Het Rijk speelt een belangrijke rol in de grondexploitaties van projecten met meervoudig 
ruimtegebruik omdat zij (in principe) een bijdrage zal moeten leveren in de kosten van de 
infrastructuur via het MIT. Het Rijk wil de investeringen per project zo laag mogelijk houden, ten 

einde meer projecten te kunnen realiseren . De meerkosten van een overkluizing wil het Rijk in 
beginsel dan ook niet voor haar rekening nemen. 
Een programma met meervoudig ruimtegebruik maakt het mogelijk om naast de infrastructuur 
ook woningen, kantoren en andere vastgoedobjecten te ontwikkelen. Marktpartijen als 
ontwikkelaars, beleggers en financiers zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van 
vastgoedobjecten. De overheid hecht waarde aan het feit dat de particuliere sector intensief bij 
de ontwikkeling en uitvoering van programma's betrokken is en dat die sector ook in financiele 
zin haar steentje bijdraagt. 
Marktpartijen zijn over het algemeen ge"interesseerd in nieuwe bouwmogelijkheden aangezien 
de grond in Nederland spaarzaam is. Door marktpartijen te betrekken bij projecten met 
meervoudig ruimtegebruik en hun risicovol te laten participeren, kan een hogere bijdrage door 
het Rijk voor de infrastructuur aanvaardbaar zijn . 

Ten aanzien van het kostenverhaal is mede het type grondexploitatie van belang. Er valt 
onderscheidt te maken tussen een gemeentelijke grondexploitatie, een private grondexploitatie 
en een publiek-private samenwerking bij de grondexploitatie. 
Gezien het feit dat ten behoeve van een financieel draagvlak voor een overkluizing, een bijdrage 
van het Rijk noodzakelijk is en het Rijk deze extra bijdrage alleen rechtvaardig vindt indien er 
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ook een bijdrage wordt geleverd door marktpartijen, valt te concluderen dat een project met 
meervoudig ruimtegebruik alleen haalbaar is bij een publiek-private samenwerking voor de 
grondexploitatie. 

Ten aanzien van een maatschappelijk draagvlak voor een overkluizing, wordt het belang van 
een publiek-private samenwerking ondersteund. 

De gemeente, die over het algemeen een groot belang heeft bij meervoudig ruimtegebruik door 
de maatschappelijke meerwaarde voor de bewoners, kan invloed uitoefenen op het 

besluitvormingsproces. Hierdoor is de betrokkenheid van de gemeente bij de ontwikkeling van 
een project met meervoudig ruimtegebruik van groot belang. 

Het bovenstaande betreft alleen kostenverhaal op gebiedsniveau. De mogelijkheid bestaat dat 
de vastgoedobjecten in de omgeving, doordat zij profiteren van de komst van de nieuwe weg, 
een positieve waardeontwikkeling vertonen. Kosten van de aanleg van de infrastructuur zouden 
mogelijk verhaald kunnen worden, middels een baatbelasting en wellicht in de toekomst met een 
grondexploitatieheffing, door de waardestijging van de woningen in de omgeving af te romen. 
Echter infrastructurele projecten in binnenstedelijke projecten, liggen over het algemeen 

gevoelig bij de omgeving. Ondanks een overkluizing zal veelal eerst een maatschappelijk 
draagvlak gevonden moeten worden ten behoeve van de realisatie van het project. 

Hieruit valt te concluderen dat het toepassen van kostenverhaal op gebiedsniveau bij projecten 
met meervoudig ruimtegebruik in binnenstedelijke gebieden niet aan te raden is. 

Conc/usie: Kostenverhaa/ van de meerkosten van de tunne/constructie is al/een haa/baar 
midde/s een publiek-private samenwerking. Een eventue/e extra bijdrage in de 
meerkosten van het Rijk, is voor het Rijk al/een aanvaardbaar bij een ree/e financiele 
participatie van marktpartijen uit het renderend vermogen van de toegevoegde 
vastgoedobjecten. Kostenverhaal op gebiedsniveau is bij infrastructurele projecten 
in binnenstedelijke gebieden niet rea/istisch. 

Eindconclusie 
Een concept met meervoudig ruimtegebruik waar grootschalige infrastructuur wordt overkluisd 
met vastgoedobjecten kan leiden tot een gesteld ambitieniveau, dat met een traditionele aanleg 

van de infrastructuur niet kan worden bereikt. 
Een concept met meervoudig ruimtegebruik kan ruimtelijke kwaliteiten bezitten om zich te 
ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken. Ten aanzien van de 
grondexploitatie is het ten eerste van belang dat die potenties worden benut, zodat het 
renderend vermogen van de toegevoegde functies een positieve waardeontwikkeling zal 

vertonen. Om inzicht te krijgen in het renderend vermogen is de residuele waardemethode een 

geschikte methode. 
Om tot een optimalisering van de grondexploitatie te komen, is het tevens van belang dat een 

reeel deel van het renderend vermogen van de toegevoegde functies wordt ingezet voor de 
meerkosten van de overkluizing, alleen dan kan een hogere bijdrage van het Rijk in de 

infrastructuur aanvaardbaar zijn . Ook voor het aantonen van de mate waarin het renderend 
vermogen van de toegevoegde functies een bijdrage levert aan de extra kosten van de 

infrastructuur, is de residuele waardemethode zeer geschikt. 

Geconcludeerd kan worden dat een project met meervoudig ruimtegebruik kan leiden tot een 
win-win-situatie voor de betrokken partijen, en een gesteld ambitieniveau haalbaar maken. 
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